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EVOLUCIÓ DEL PAISATGE: INTERACCIÓ ENTRE
COMUNITATS NATURALS I HUMANES
Jornades de divulgació científica dels parcs naturals 
de la Font Roja i de la Serra de Mariola
Cocentaina, 4, 5 i 6 d'octubre de 2019
 

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: "Mariola en la memòria. 
Història i paisatge en blanc i negre".
 

DIVENDRES, 4 D'OCTUBRE
Condicionants físics i territorials del paisatge
16.00-16.30 h. Recepció dels assistents.
16.30-17.00 h. Inauguració de les jornades.
17.00-17.45 h. Conferència: Enrique Moltó (Universitat
d'Alacant): "Font Roja i Mariola, una divisòria climàtica amb
moltes variants".
18.00-19.30 h. Presentacions curtes.
 

DISSABTE, 5 D'OCTUBRE
Factors ambientals i evolució biològica
9.30-10.15 h. Conferència: Leopoldo Pérez (Universitat
Rovira i Virgili, Tarragona): "Una finestra paleoecològica al
context neandertal alcoià: vertebrats, clima i paisatge".
10.30-11.30 h. Presentacions curtes.
11.30-12.00 h. Descans. Pausa-café*.
12.00-12.45 h. Presentacions curtes.
12.45-13.30 h. Conferència: Segundo Ríos (Universitat
d'Alacant): "Flora associada als conreus tradicionals del secà
alacantí".
13.30-15.00 h. Descans. Dinar-"Picadeta"*.
Desenvolupament humà i interaccions amb el paisatge
16.00-16.45 h Conferència: Lluis Torró (Universitat d'Alacant):
"Masos i hortes, la configuració local d'un entorn agroecològic
(Alcoi, 1500-1800)".
17.00-18.00 h. Presentacions curtes.
18.00-18.30 h. Descans. Pausa.
18.30-19.15 h. Conferència: Ignasi Grau (Universitat
d'Alacant):  "La relació societat i entorn a l'època Antiga. Una
visió des de l'arqueologia del paisatge".
*L’organització proporciona un breu servei de restauració.
 

DIUMENGE, 6 D'OCTUBRE
Eixida de camp
9.00-13.30 h. "Una cita amb la història. Itinerari per les terres
del Comtat (ruta roja del PN)". Guia Rafael Enguix.
 
 

INFORMACIÓ i CONTACTE:
Parc Natural de la Font Roja 
Tel.: 965 33 76 20
parque_fontroja@gva.es
 
 
COMITÉ ORGANITZADOR
Equip Tècnic dels parcs naturals de la 
Font Roja i de la Serra de Mariola
Ajuntament de Cocentaina
Comissió Científica
 
 
LLOC DE CELEBRACIÓ
Centre Social Real Blanc (Cocentaina). Avda, Real Blanc, 1
 
 
PLACES LIMITADES
Necessària inscripció prèvia, places fins a completar
l'aforament de la sala. 
 
 
INSCRIPCIÓ
Inscripció d'assistents gratuïta. 
Cal registrar-se prèviament enviant correu electrònic a
parque_fontroja@gva.es, indicant: nom i cognoms, DNI,
localitat, telèfon i correu electrònic de contacte,
professió/estudiant, entitat. 
Data de termini fins al 15 de setembre de 2019.
 
 
PARTICIPACIÓ I PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS
Si realitzeu alguna investigació o estudi dins l'àmbit
territorial dels parcs naturals de la Font Roja i/o de la Serra
de Mariola, relacionat amb la temàtica de les jornades, cap
la possibilitat de participar-hi amb la presentació de
comunicació que serà exposada oralment, en format breu.
Per a la qual cosa haureu de trametre un resum del tema
exposat, amb data de termini de presentació de
comunicacions fins al 28 de juliol de 2019. Les
comunicacions seleccionades seran publicades al llibret
de resums de les jornades. Per a més informació i detall
referent a la participació contactar amb el Comité
Organitzador.


