València, 25 de setembre de 2019

QUÈ FER PER L’OCTUBRE?
ACTIVITAT D’ ALUMNI

literatura. És president fundador de la trobada

CLUB DE LECTURA

literària Centreamèrica compta, que es realitza

Ya
nadie
Ramínez)

llora

por

mi

(Sergio

a Nicaragua des de 2012, el qual ha reunit a
més de 500 narradors i periodistes en les seues
cinc edicions. En 2017 es va convertir en el

Data: 15 d’octubre (dimarts)

primer

Horari: 18:00h

Cervantes.

Lloc: Biblioteca del Palau
Exposició
Organitza: www.uv.es/amics

El

retorn

al

gènere

negre

de

l’

centreamericà

a

guanyar

el

Premi

Nota: Per assistir al Club cal que primer parles
amb l’oficina Alumni UV.

de

Sergio

Ramírez.Corrupció i trames de poder en un cas

ACTIVITAT DE FIL-PER-RANDA

policial en el qual ningú és del tot innocent.

EXCURSIÓ DE DIA

L'inspector Dolores Morales està donat de baixa

El primer tall de la mel d’Aiora

en la Policia Nacional des de fa anys i ara
treballa com a investigador privat. La majoria

Data: 13 octubre (diumenge)

dels seus casos són adulteris d'una clientela de

Preu: 28
opcional)

pocs recursos. Però un encàrrec el traurà de la

€

(Tiquet

+

Bus)(Dinar

rutina: la desaparició de la filla d'un milionari.

Inscripció: 30 de setembre

Prompte el cas es revela com la punta d'un

Organitza: www.fil-per-randa.com

iceberg en el qual prenen forma la corrupció i

*Porta sempre el teu carnet d’Alumni

l'abús de poder que subjau

**
En
totes
les
passejades
i
excursions, els tiquets d’entrada si
s’han de pagar, no estaran inclosos.

en

el discurs

revolucionari de la Nicaragua contemporània.
https://elpais.com/cultura/2017/11/26/actualid
ad/1511672909_032306.html

A l’octubre, Aiora celebra la fira “El primer tall

Sergio Ramírez *Mercado (*Masatepe, *Masaya,

de

5 d'agost de 1942) és un escriptor, periodista,

gastronòmic, turístic i cultural, que té com a

polític

fil conductor la mel. Producte per excel•lència

i

advocat

amb

doble

nacionalitat

nicaragüenca i espanyola.

la

mel”,

un

esdeveniment

apícola,

de la població i molt valorada per la seua
qualitat. Els amants de la mel podran gaudir,

Dedicat durant un temps a la política, va

en aquesta fira, de totes les varietats de

centrar posteriorment la seua activitat en la
1
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producció local que hi ha, així com productes

l’expressió— de “la Toscana valenciana”. Una

derivats de la mateixa mel.

passejada ens permetrà comprovar-ho. Alguns

Eixida a les 08:00h des de Nuevo Centro. Els
apicultors entraran a una gran urna de vidre,
amb ruscos a l’interior, on reproduiran el seu
treball, des que s’instal•la el rusc, fins al
moment

d’extracció

de

la

mel.

Aquesta,

posteriorment serà oferida al públic assistent
perquè

la

taste.

menuts— ens remeten a paratges de la Toscana
com Carmignano o la Val d’Orcia, pintats pels
artistes del quattrocento italià.

demostracions en viu del tall de la mel. A la

poblat ibèric de la Bastida de les Alcusses.

vesprada,

destacats

Fantàstic indret que permet una completa visió

d’aquesta població: església de Ntra. Sra. de

del món ibèric: visitarem una casa reconstruïda

l’Asunción, el castell…

íntegrament tal com era fa més de 2.500

indrets

lloc

del XVIII i del XIX —situats sobre pujols

Eixida a les 08.00h de Nuevo Centro. Visita del

als

tindran

ondulacions del terreny, antigues fites i masos

diverses

visita

Hi

xiprers esparsos, les extensions de vinya, les

més

Ens acompanyarà Gabriel Benavides, músic i
humanitats.

anys. Ruta verda: 2 hores sense dificultat,
passejada

per caminals entre vinyes. A

la

vesprada, el celler del Roure, xicoteta empresa
familiar d’elaboració de grans vins negres, en 25

ACTIVITAT DE FIL-PER-RANDA

hectàrees de vinya.

EXCURSIÓ DE DIA
Moixent. La bastida i els Alforins

Ens acompanyarà Xavier Vidal, arqueòleg.

Data: 20 octubre (diumenge)
Preu: 28
opcional)

€

(Tiquet

+

Bus)(Dinar

Inscripció: 30 de setembre
Organitza: www.fil-per-randa.com

ACTIVITAT D’ALUMNI GRATUÏTA
ALUMNI COMPARTEIX
La
Dama
d’Elx.
(Conferència)

Dades

i

mites

*Porta sempre el teu carnet d’Alumni
**
En
totes
les
passejades
i
excursions, els tiquets d’entrada si
s’han de pagar, no estaran inclosos.

Vins guerrers. El pla de les Alcusses ha sigut

Carmen Aranegui Gascó, Catedràtica
Emèrita
d’Arqueologia
de
la
Universitat de València i membre
d’AlumniUV

Dia: 23 d’octubre (dimecres)

batejada amb el nom—i no és gens exagerada
2
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Inscripció:
amics@uv.es

Escriu

un

email

a

Lloc i horari: Saló de Graus de la
Facultat de Geografia i Història /
18h a 19h
Participants: 25 mínim / 55 màxim
(si
no
s’hi
arriba
al
mínim,
l’activitat no es podrà realitzar)
Aquesta conferencia estarà oberta al
públic en general i l’accés estarà
limitat a l’aforament de la sala.

trenta escultures conformen, fins al moment,
el seu ambient estètic. Existeixen també altres
deu dames que contribueixen a definir una icona
va

estar

La sessió sobre la Dama d'Elx del 23 d'octubre
constitueix un relat en el qual a la investigació
arqueològica se sumen les circumstàncies del seu
descobriment en 1897 i el fetitxisme suscitat
per una obra definida com l'essència d'Espanya,
tant per hispanistes romàntics de diversos
per

a

imatge

funerària

femenina amb atributs de riquesa i tradició que
completa el missatge del guerrer ibèric.

Però la peça no esgota el seu significat
ja que

com

com

mitjançant l'anàlisi de la seua cultura originària,

Organitza: www.uv.es/amics

països

vigent

intel·lectuals

i

artistes

espanyols. Es tracta, no obstant això, d'una

sigut

al llarg del segle XX, i fins hui, ha
testimoni

de

la

reformulació

de

la

identitat espanyola, a la qual va donar un
rostre de dona, seré i majestuós, alternatiu a
la identitat centrada en la resistència saguntina
o

*numantina davant l'invasor, associada a

confrontacions

bèl·liques

que

van

canviar

completament el missatge encunyat a la fi del
segle XIX.

escultura ibèrica del segle IV a. de C., molt
anterior a l'existència de la nació espanyola,
que, després de ser venuda a França, es va
exhibir

durant

quaranta-quatre anys

en

el

Museu del *Louvre. En 1941 va ser restituïda al
Museu

del

Prat,

sumant-se

als

béns

ACTIVITAT DE FIL-PER-RANDA
EXCURSIÓ DE DIA
Les gorges del Xúquer

del

patrimoni espanyol confiscats durant la guerra

Data: 27 octubre (diumenge)

napoleònica, i des de 1972 s'exposa en el Museu

Preu: 28
opcional)

Arqueològic Nacional.

És, sens dubte, l'obra

més emblemàtica de la Cultura Ibèrica.

€

(Tiquet

+

Bus)(Dinar

Inscripció: 7 d’octubre
Organitza: www.fil-per-randa.com
*Porta sempre el teu carnet d’Alumni

Sovint es presenta aïllada del seu context
encara que la Dama guanya si

es considera

*Ilici, jaciment del qual procedeix, on altres

**
En
totes
les
passejades
i
excursions, els tiquets d’entrada si
s’han de pagar, no estaran inclosos.
3
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L’aigua maragda del Xúquer baixa arrossegada

passat gloriós ple de simbolisme, de misteri i

fins que deixa la seua bravura en arribar a les

temor. Aquesta és una proposta per a gaudir

altes muralles ocres i negres que cauen en picat

d’un lloc pensat per al silenci i el recolliment,

sobre el riu escultor, i passen a cenyir un suau

però al mateix temps per a rememorar la

recorregut. Un plaer per als sentits.

nostra història.

Eixida a les 08.00h des de Nuevo Centro. Al

Concentració a les 09.45h a l’estació del metro

matí gaudirem d’un creuer fluvial per les gorges

de Sant Isidre. Hui farcit de plantes i flors,

del Xúquer i visitarem el castell de Cofrents. A

visitarem

la vesprada, la cova de Don Juan a Xalans.

cementeri general de València, així com els

les

zones

més

significatives

del

panteons, tombes i monuments commemoratius
Ens acompanyarà Joan Grifoll, guia de muntanya
i història.

d’alguns dels personatges més rellevants de la
política i la cultura valenciana (Maximilià Thous,
Joaquim Sorolla, Periodista Azzati, Marqués de
Campo, Manuel Sanchis Guarner…) i parlarem

ACTIVITAT DE FIL-PER-RANDA
VALÈNCIA, PER DINS I PER FORA
El
cementeri
de
València.
L’arquitectura de la memòria.

de

diversos

fets

que

marcaren

la

nostra

història.
Ens acompanyarà Toni Rodrigo, història de
l’art.

Data: 2 novembre (dissabte)
Preu: 15 € (Tiquet + Esmorzar)
Inscripció: 21 d’octubre
Organitza: www.fil-per-randa.com
*Porta sempre el teu carnet d’Alumni
**
En
totes
les
passejades
i
excursions, els tiquets d’entrada si
s’han de pagar, no estaran inclosos.

Recorda que en totes les activitats
de Turiart els Alumni i els seus
acompanyants tenen un descompte del
15%.
Consulta la seua web i que no t’ho
conten:
www.turiart.com

L’arquitectura funerària reflecteix i concentra
els corrents eclèctics del final del segle XIX, són
reduïdes joies arquitectòniques que evoquen un
4

