
But l le t í  informat iu  de  La Nau Gran,  
la  formació  per  a  majors  de  la  Univers i tat  de  València 

Dimarts 30 d’octubre a les 
11 h celebrem un acte molt 
especial per a totes les per-
sones relacionades amb La 
Nau Gran. És la presentació 
del llibre Viento en prosa, 
compost per relats escrits 
pel nostre alumnat. L’espai 
on ens apleguem en aquesta 
ocasió és la sala d’actes del 
Palau Cerveró (plaça Cisne-

ros, 4, VLC), seu 
de l’Institut d’-
tòria de la Medici-
na i de la Ciència 
López Piñero. 

La promoció de 
l’activitat cultural 
oberta és una 
tasca perma-
nent en La 
Nau Gran, 
com recorda 
el rector Es-
teban Morci-
llo en la seua 
salutació: “Si la 
Universitat de 
València fomenta 
en l’estudiant 
aquest valor vital 
de la cultura, 
aquesta fe en la 
seua capacitat per 
a elevar la natura-

lesa de l’ésser humà, tot 
sovint entre les persones 
que formen La Nau Gran 
apareixen aliats i promotors 
d’aquesta perspectiva. 
Aquest nou lliurament dels 
resultats de les aficions lite-
ràries de l’alumnat és, alho-
ra, funció social de la Univer-
sitat i participació estudian-
til, difusió de la cultura i pro-

moció de l’activitat in-
tel·lectual, reconeixement i 
repte, rebre i aportar…”. El 
llibre inclou els premiats del 
concurs del 10 anys de La 
Nau Gran i contes treballats 
al taller de Narrativa coordi-
nat per Francisco J. López. 

Però a més altres persones 
de La Nau Gran han publicat 
llibres pel seu compte. Com 
Lola Campos Paredes, amb 
Todos los hombres de Car-
men (Punto Rojo), o Cristina 
Cordón Tapia, amb el conte 
infantil El bosque encantado. 
Des d’El Rogle volem agrair-
vos la vostra creativitat i 
dedicació, 
amb el 
desig que 
vos acom-
panye la 
curiositat i 
l’atenció 
d’un gran 
nombre de 
lectors. 
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CONTINUA  L ’ACTIVITAT  
CULTURAL  A  LA  NAU  GRAN  
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Cal destacar: 

• Del 3 al 9 de desembre les 
alumnes de La Nau Gran 
Pepa Guillot, M. Rosario 
Moros i Carmen Cánovas 
participaran en el GRUN-
DTVIG WORKSHOP 
“Creative Christmas” que se 
celebrarà a Lublin (Polònia) 

• El Consell d’Europa, consi-
dera que l’educació en valen-
cià “és insuficient, ja que no 
pareix garantir que tots els 
estudiants que vulguen una 
educació en valencià puguen 
tindre-la” 

• El nostre condol per la desa-
parició de Prometeo Valero, 
alumne molt actiu i membre 
destacat de l’Associació d’A-
mics de La Nau Gran 
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que es realitzen més de vint 
os 

La matrícula de les 
activitats complemen-
tàries, englobades 
amb el títol La Nau 
Gran en obert presen-
tava enguany un aug-
ment d’oferta ben 
remarcable. Com a 
resum de la matrícula 
de les activitats a rea-
litzar durant el primer 
quatrimestre del curs 
12-13 podem destacar 

M AT R Í C U L A  D E  L A  N AU  G R A N  E N  O B E R T  
cursos i tallers, molts 
dels quals eren una 
novetats respecte a 
cursos anteriors. Més 
de 700 persones s’hi 
ha matriculat en algu-
na d’aquestes activi-
tats, que tot i estar 
pensades per a l’alum-
nat de La Nau Gran, 
són obertes a qualse-
vol persona interessa-
da en el tema. Detall d’una visita al Montgó 

Viento en prosa és el 
quart lliurament literari de 
l’alumnat de La Nau Gran 



La Fundació Bromera per al 
Foment de la Lectura convo-
ca la primera edició del premi 
“Llegir” per a estimular tre-
balls de creació sobre la im-
portància de la lectura. 
Aquestes reflexions sobre els 
llibres i la cultura impresa, 
que defensen la lectura i 
n’impulsen la curiositat po-
den ser textos inèdits o arti-
cles publicats en el període 
2011-2012. El jurat valorarà 
especialment que l’article 
estiga escrit en valencià o 
que faça referència a la lectu-

ra en valencià. Cal presentar-
ne 5 còpies, i no han de supe-
rar l’extensió de 3.500 caràc-
ters amb espais inclosos. La 
dotació del premi són 300 
euros i la publicació dins la 
revista L’Illa. El termini de 
presentació arriba fins al 30 
de novembre de 2012. Els 
articles que opten al premi 
s’han de transmetre a la Fun-
dació Bromera: “Premi Llegir”; 
Ap. de correus 355. Ronda 
Tintorers, 10; CP 46600 Alzira 

www.fundaciobromera.orgwww.fundaciobromera.orgwww.fundaciobromera.orgwww.fundaciobromera.org    
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de participar”. 
Mentre Luis 
de Bago va 
felicitar els 
assistents a 
“una convo-
catòria que no existeix, amb 
aquest plantejament saluda-
ble, en cap altra universitat 
espanyola”. Miralles al seu 
torn va recordar que la casa 
de la Caritat és “l’ONG del 
poble valencià, i cada dia 
atén les necessitats bàsiques 
de més famílies, amb menjar, 
acollida, roba i higiene”. 

L'activitat commemora el dia 
internacional de les persones 
majors, especialment quan el 
2012 és l'any europeu de 
l'envelliment saludable, però 
és oberta a tota la població, 
de totes les edats. De fet fou 
més visible la presència de 
persones joves i xiquets i 
xiquetes que en ocasions 
anteriors. Després de les 
pluges fortes de divendres, 
l’oratge fou favorable i diu-
menge resultà un dia llumi-
nós i càlid. El donatiu acumu-
lat per les aportacions de les 
persones participants, i ga-
rantit per la Universitat de 
València i la Fundació Divina 
Pastora, ha superat els 3.700 
euros. Esperem que aprofiten 
per a donar suport a la Casa 
de la Caritat, que actualment 
ha de reforçar la seua tasca 
social diària, centrada a aju-

dar les persones més desa-
favorides. 
També comptem amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de València, a través de la 
Fundació Esportiva Munici-
pal. I a més l’entitat cívica 
Salvem el Botànic col·laborà 
amb nosaltres amb una 
presentació breu abans de 
l’eixida des del Jardí Botànic. 
Ells són un bon exemple del 
bon treball de participació 
cívica i conscienciació ciuta-
dana, per una ciutat més 
habitable i més verda per a 
tots. I després de 15 anys de 
treball continuat han tingut 
èxit, ja que gràcies a les 
gestions finals de l’Ajunta-
ment, desapareix l’amenaça 
de les enormes construcci-
ons que podrien haver ofe-
gat el Botànic. I finalment no 
podem oblidar la 
col·laboració, desinteressada 
i eficient, de les persones 
voluntàries del Servei 
d’Esports de la UV, així com 
de l’associació Amics de La 
Nau Gran, a les que agraïm 
la implicació quotidiana i la 
seua contribució imprescin-
dible a l’èxit del 3r Itinerari 
Saludable. 

El passat diumenge 30 de 
setembre celebràrem la 3a 
edició de l’Itinerari Saludable 
La Nau Gran / Divina Pasto-
ra. Enguany aquesta activitat 
saludable, sostenible i soli-
dària començà al Jardí Botà-
nic, i després de passejar pel 
jardí del Túria i travessar els 
Vivers, va arribar al Rectorat 
de la Universitat de València. 
Al voltant de 600 persones 
acompanyaren el Rector, 
Esteban Morcillo, i les vice-
rectores Mavi Mestre i Isabel 
Vázquez. Així com el gerent 
de la Fundació Divina Pasto-
ra, Luis de Bago, el vicepresi-
dent de Casa de la Caritat de 
València, Luis Miralles, i la 
directora del Servei d’Exten-
sió Universitària de la UV, 
Cristina Civera. 

El rector destacà que l’activ-
itat ja “s’ha consolidat en el 
calendari anual de la univer-
sitat i de la ciutat, per a mos-

trar una 
actitud 
activa i 
desperta 
de les 
perso-
nes ma-
jors, que 
mante-
nen 
intactes 
la curio-
sitat i les 
ganes 
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III  PA S S E I G  S A LUDAB L E :   
M É S  V ER D  I  M É S  S OL I DA RI ,   
A M B  SO L  I  B O NA  COM PA N Y IA  
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EL ROGLE-Nau Gran 

El 23 d’octubre de matí la 
Unió Democràtica de Pensio-
nistes ha organitzat la prime-
ra Jornada del Fòrum Ciuta-
dà Sènior, amb el títol “La 
participació social de les 
persones majors”. Serà al 
Col·legi Major Rector Peset 
(plaça del Forn de Sant Nico-
lau, 4; 46001) a partir de les 
9.30h.  

A la taula redona sobre parti-
cipació social participaren la 

periodista Rosa Solbes, el 
catedràtic Jordi Garcés, i la 
directora gerent de la UDP, 
Paca Tricio. Prèviament el 
vicerector de Cultura de la 
UV, Antonio Ariño, va explicar 
la democratització actual de 
l’esperança de vida i altres 
tendències socials. Pretenen 

establir una celebració anual 
que reflexione sobre la pre-
sència social de les perso-
nes majors. Per tal que 
aquestes persones parlen 
per elles mateixes i evitar la 
reproducció i manteniment 
d’estereotips que no es cor-
responen amb l’actualitat. 

Des de La Nau Gran donem 
la benvinguda a una nova 
iniciativa que vol ser un fò-
rum obert a tota la societat. 

Començaren el 3 d’octubre 
amb Josep Lozano i el Mut 
de la campana. El dia 17 és 
el torn de joc de dos, els 
poemes de Rosa Roig. Conti-
nuaran el 19 de desembre 
amb Gemma Pasqual. El 23 
de gener del 2013 Inquisitio 
d’Alfred Bosch.El 6 de març, 
amb la participació de Xavier 

Aliaga, comentaran Vides des-
afinades. El 10 d’abril toquen 
Els treballs perduts de J. F. 
Mira, i el 15 de maig Gràcies 
per la propina de Ferran Tor-
rent. Aquest cicle de literatura 
centrada a València acabarà 
el 29 de maig amb teatre: 
Dones Dones Dones de l’autor 
Manel Molins. 
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C O L · L O Q U I S  S O B R E  L A  V A L È N C I A  L I T E R À R I A  

dios, los profesores de los 
itinerarios que tienen temáti-
cas comunes con el Mundo 
Antiguo, determinan la reali-
zación de una jornada sobre 
“Educación Educación Educación Educación 
para Mayo-para Mayo-para Mayo-para Mayo-
res y el Mun-res y el Mun-res y el Mun-res y el Mun-
do Antiguo: do Antiguo: do Antiguo: do Antiguo: 
estrategias estrategias estrategias estrategias 
del profeso-del profeso-del profeso-del profeso-
rado de la rado de la rado de la rado de la 
Nau Gran” Nau Gran” Nau Gran” Nau Gran” 
que permita 
exponer sus 
diseños y sus 
problemáti-
cas docen-
tes, favoreci-
endo así el 
mutuo cono-
cimiento y 
colaboraci-
ón, tanto en 
la confronta-

El Mundo Antiguo, esto es, el 
campo donde se estudia la 
Historia Antigua y la cultura 
del Oriente Próximo  (Egipto, 
Mesopotamia, Persia, etc.), 
Grecia y Roma es una pieza 
esencial en la formación de 
los alumnos de la Nau Gran 
que cursan los itinerarios de 
Historia del Arte, Geografía e 
Historia y de Filosofía y Hu-
manidades. Sin embargo, 
hasta el momento no ha 
existido ningún tipo de coor-
dinación entre las diferentes 
materias. En el marco de las 
iniciativas adoptadas por el 
Servicio de Extensión Univer-
sitaria de la Universitat de 
València que pretende, a 
través de la elaboración de 
guías docentes, una mayor 
homogenización de la Nau 
Gran con las asignaturas de 
los planes oficiales de estu-

ción de experiencias como al 
objeto de proponer un Curso 
de Extensión Universitaria  o 
Taller conjunto para el curso 
2012-2013. 

F Ò R U M  C I U T A D À  D E  P E R S O N E S  M A J O R S  

Juan José Seguí Marco és professor titular d’Història Antiga de la Universitat de València, i membre de l’equip 

docent interdisciplinari del curs Història i civilització del món clàssic: grans vides de l’Antiguitat. 

Amb el model dels clubs de 
lectura ben present, la Inter-
sindical i la Societat Coral El 
Micalet han posat en marxa 
“El Micalet parla de llibres”. 
L’accés a les tertúlies és 
lliure i està recomanada la 
lectura prèvia de les obres a 
comentar, sovint amb la 
presència dels seus autors.  

+ info+ info+ info+ info: 

http://forociudadanosenior.
blogspot.com.es/p/quienes-
somos.html 

LA  EDUCACIÓN  PARA  MAYORES  Y  
EL  MUNDO  ANTIGUO :  

ESTRATEGIAS  DEL  PROFESORADO  
DE  LA  NAU  GRAN  

+ info+ info+ info+ info: 

http://www.intersindical.org/cultura 

info@scelmicalet.org  

963 920 786  

C. Guillem de Castro, 73; 46008 



Servei d’Extensió UniversitàriaServei d’Extensió UniversitàriaServei d’Extensió UniversitàriaServei d’Extensió Universitària    
C. Amadeu de Savoia, 4 

46010        València 

El  Rogle  –L a Nau Gran, 

núm. 8 ,  
octubr e d e 2012  

lliment actiu com “el procés 
d’optimització d’oportu-nitats 
de salut, participació i segu-
retat, amb l’objectiu de millo-
rar la qualitat de vida”. Les 
polítiques van adreçades a 
potenciar les capacitats de 
la persona que envelleix. I 
estar actiu fa referència a la 
participació en assumptes 
socials, econòmics, culturals 
i cívics.    

I els més propers?I els més propers?I els més propers?I els més propers?    

La previsió és que l’any 
2019 el 29,8% de la pobla-
ció espanyola tindrà més 
de 64 anys, quasi cinc 
punts percentuals per da-
munt de la població menor 
de 16. Vol dir que diverses 
generacions  hauran d’estar 
preparades per a entendre’s 
i col·laborar. Ara toca veure 

El RogleEl RogleEl RogleEl Rogle––––    Com veus l’evoCom veus l’evoCom veus l’evoCom veus l’evo----
lució de La Nau Gran?lució de La Nau Gran?lució de La Nau Gran?lució de La Nau Gran?    

Cristina Civera– Començà-
rem amb 70 estudiants i ara 
passem de 2.000 entre els 9 
itineraris i activitats comple-
mentàries. La Nau Gran és 
un programa integrat en el 
que les relacions entre gene-
racions aporten un valor 
afegit respecte a altres pro-
grames universitaris per a 
majors (PUM). El perfil del 
nostre estudiantat ha variat 
molt des de l’inici, hui vora el 
80% posseeixen estudis, i 
més del 40% són estudis 
universitaris. Aquesta evolu-
ció és un repte continu. 

Quines són les tendències Quines són les tendències Quines són les tendències Quines són les tendències 
actuals de la formació al actuals de la formació al actuals de la formació al actuals de la formació al 
llarg de la vida?llarg de la vida?llarg de la vida?llarg de la vida?    

La Unió Europea ha donat 
importància a l’envelliment 
actiu per tot el que signifi-
ca per a la seua població 
envellida, i alhora portado-
ra de valors de gran relle-
vància i transcendència per 
a les generacions futures. 
Ara que finalitza l’Any euro-
peu de l’Envelliment Actiu 
(2012), és quan hem de 
reflexionar i prendre cons-
ciència del que són les 
persones majors i del que 
poden fer a favor dels al-
tres, de tot allò que repre-
senten i de l’equilibri que 
aporten a la societat. Espa-
nya encara és molt lluny 
del que realitzen a Europa.    

Quins són els reptes princi-Quins són els reptes princi-Quins són els reptes princi-Quins són els reptes princi-
pals del futur?pals del futur?pals del futur?pals del futur?    

La OMS defineix l’enve-

com revertir en la societat 
l’experiència i la formació 
dels nostres majors.  

Eixe és el sentit del congrés Eixe és el sentit del congrés Eixe és el sentit del congrés Eixe és el sentit del congrés 
de l’AEPUM?de l’AEPUM?de l’AEPUM?de l’AEPUM?    

Sí. L’Associació Estatal de 
Programes Universitaris per 
a Majors (AEPUM) ens ha 
instat a organitzar la XIII 
Trobada Estatal de progra-
mes Universitaris per a Ma-
jors, que celebrarem a Valèn-

cia el juny del 2013. Respon-
sables de les polítiques euro-
pees, experts en la temàtica 
i representants dels dife-
rents programes universita-

ris debatran i buscaran 
camins comuns de millora 
en la formació al llarg de la 
vida. Especialment analit-
zarem la integració dels 
PUM en l’Espai Europeu 
d’Educació Superior. 

Cal parar atenció a la nos-Cal parar atenció a la nos-Cal parar atenció a la nos-Cal parar atenció a la nos-
tra actitud respecte a l’a-tra actitud respecte a l’a-tra actitud respecte a l’a-tra actitud respecte a l’a-
prenentatge, doncs...prenentatge, doncs...prenentatge, doncs...prenentatge, doncs...    

Hem de conscienciar-nos 
que la vida és un aprenen-
tatge constant, i de fet 
aprenem al llarg de tota la 
vida. Com a exemple po-
dem recordar que les mi-
llors creacions de Picasso 
les va pintar amb 80 anys... 
Els nostres estudiants ho 
saben, ben cert. I així ens 
ensenyen també a la resta. 
Ens queda, a tots, molt per 
fer. 

 

“A P R E N E M  A L  L L A RG  D E   
T O TA  L A  V I DA ”  

Telèfon: 963-983-800 

Fax: 963-983-141 

Correu-e: extensio@uv.es 

Agenda: 

CINC CÈNTIMS AMB… 
(fer-ne cinc cèntims: explicar breument alguna cosa a algú) 

 

Cristina Civera Mollá, directora del 
Servei d’Extensió Universitària 

Cristina Civera Mollá (Las Palmas de Gran Canària, 1965) és doctora en Psicologia i a 
partir del 2002, concilia la tasca docent amb la direcció del Servei d’Extensió Universitària 
(SEU), del que depén La Nau Gran. Des del 2005 és membre del Consell Valencià de For-
mació de Persones Adultes (GVA) i per la seua labor al SEU ha rebut el premi de Reconei-
xement a la Qualitat i l’Excel·lència 2006, categoria “Segell d’Excel·lència d’Or”      

 

26 d’octubre26 d’octubre26 d’octubre26 d’octubre    

Presentació d’excursions 
“Descobrim el territori” i altres 
activitats per a La Nau Gran de 
la Fac. de Geografia i Història; i 
posterior projecció de curtme-
tratges d’animació 

 

31 d’octure31 d’octure31 d’octure31 d’octure    

Presentació del llibre de relats 
de La Nau Gran “Viento en pro-
sa” al Palau Cerveró 

 

8 de novembre8 de novembre8 de novembre8 de novembre    

Inauguració de les conferències 
“Pensar la nostra societat” amb 
la intervenció del catedràtic de 
Sociologia Manuel Garcia Fer-
rando 

 

28 de novembre28 de novembre28 de novembre28 de novembre    

Lliurament de diplomes per a 
l’alumnat Nau Gran que ha 
completat enguany el seu itine-
rari formatiu, a l’Aula Magna de 
la Facultat de Medicina 

“Ens queda, a tots i a totes, 

molt per fer” 

Cristina Civera, directora del  
Servei d’Extensió Universitària 

+ informació al web+ informació al web+ informació al web+ informació al web    
 

http://extensiouni.uv.eshttp://extensiouni.uv.eshttp://extensiouni.uv.eshttp://extensiouni.uv.es    


