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Taula redona

 17 de gener / 19 h. 
Aula Magna, Centre Cultural La Nau

Participants:

Josefina Bueno (Directora General d’Universitats, Investigació i 
Ciència)

Maria Elena Ferrando (Secretària Autonòmica de Serveis Socials)

Sandra Gómez (Regidora de Majors de l’Ajuntament de València)

Ramón López Martín (Vicerector de Polítiques de Formació i 
Qualitat Educativa)

Presentador: 
Esteban Morcillo (Rector de la Universitat de València).

L’educació dels majors és essencial a la nostra societat. Una 
educació dins dels paràmetres socio-lúdic-culturals. En 
esta taula rodona representants de diversos organismes  
plantejaran i debatran al voltant de diferents propostes 

L’OPORTUNITAT DE L’EDUCACIÓ PER ALS 
MAJORS
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Música

19 de gener / 19 h. 
Capella La Sapiència, Centre Cultural La Nau

L’orquestra del Centre Instructiu Musical de Benimaclet, di-
rigida per Alejandro Pujades, oferirà un concert de temes 
adaptats de bandes sonores, I altres obres com “Andante 
Festivo” de Jean Sibelius i “Serenade” de Edward Elgar.
Presentador:
Rafael Mora (Professor Jubilat d’Orientació Educativa de la 
UV)

CONCERT DE L’ORQUESTRA DEL CIM DE 
BENIMACLET
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PROGRAMES DE MAJORS A LES UNIVERSITATS

24 de gener / 19 h.
Aula Magna Centre Cultural La Nau

Participants:

Concepción Bru Ronda (Presidenta AEPUM)

Carmen Delgado Viñas (Directora Programa Senior Universidad 
de Cantabria)

Mari Luz Neira Jiménez (Directora Programa Universidad para 
Maigres, de la Universidad Carlos III)

Amparo Pérez Carbonell (Directora del Servei d’Extensió 
Universitària de la U.V.)

Ana Muñoz Gonzalo (Directora Programa Senior de la U.P.V.)

Presentador:

Ramón López Martín (Vicerector de Polítiques de Formació i 
Qualitat Educativa) 

Una mirada a diferents Programes Universitaris per a 
Persones Majors, que s’imparteixen a algunes universitats 
espanyoles, amb l’objectiu de donar a conèixer el canvi que 
s’ha produït a l’educació de persones sènior.

Taula redona
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MICRORELAT
EL GÈNERE DEL TERCER MIL·LENI

29 de gener / 19 h.
Saló de Graus de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Es lliurarà a cada participant una còpia de diferents 
microrelats, per comprendre les seues formes i estructures 
i poder gaudir d’aquest gènere.

Impartit per Paco Tejedo, escriptor de novel·les contes i 
microrelats.

Presentadora: Gloria Benito (Professora de Llengua i Literatura)

Taller interactiu
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EUROPA EN CRISI
Fractures socials, temptacions de replec i problemes 

de lideratge en un món en canvi

31 de gener / 19 h. 
Col·legi Major Rector Peset

 Impartida per Joan Romero Catedràtic de Geografia 
Humana de la Universitat de València i membre de l’Institut 
Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL) del que 
va ser el seu primer Director, fins a gener de 2008. També 
es docent al Master de Cooperació al Desenvolupament del 
IIDL i ha estat Visiting Scholar a la School of Geography a la 
Universitat de Leeds.

Presentador:
Antonio Ariño Villarroya, Vicerector de Cultura i Igualtat.

Confèrencia
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10 ANYS DE POESIA VALENCIANA

6 de febrer / 19 h.
Saló de Graus de La Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Participants:
Jaime Siles (Catedràtic de Filologia Llatina UV).
Ma Teresa Espasa (Premio de la Crítica Valenciana).
Isabel Oliver (Fundadora del Moviment de Escriptors Pro Drets 
Humans).
José A. Olmedo (Editor de la revista Crátera).
Begoña Pozo (Professora de Filologia Italiana en la UV).
Presentador:
Miguel García Casas ( Professor de Declamació, rapsoda y músic)

Es comentaran les possibles característiques de la 
poesia valenciana en les dues llengües, el seu trànsit 
als darrers deu anys, l’associacionisme cultural 
poètic, l’edició tradicional i digital i l’activisme 
poètic.

Taula redona
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FILLS DE LLÀTZER:
(DE LA FICCIÓ A LA REALITAT NOVEL·LESCA)   

7 de febrer / 19 h.
Col·legi Major Rector Peset 

Conferència

Impartida por Justo Serna, catedràtic d’Història Contemporània
de la Universitat de València.
Presentadora: María García Lliberós (Escriptora)

Som lectors de novel·les. Hem llegit històries que, sense 
ser veritables, ens diuen grans o xicotetes veritats, doncs 
en els seus personatges ens projectem. Ens diuen coses 
de la condició humana i ens parlen d’un present que es 
sembla al nostre: Un present 
que carrega amb el pes del 
passat, amb el pes mort o viu 
de la Història, amb els vicis i 
les virtuts dels personatges. La 
novel·lística espanyola de les 
darreres dècades ha tingut un 
desenvolupament enlluernador 
amb obres que ens han fet 
pensar, que ens han emocionat, 
que ens han obligat a cavil·lar. 
D’algunes d’estes creacions 
parlaré. Amb l’entusiasme i amb 
les ganes de qui viu en el món real; amb el palpeig i amb 
la cura de qui s’endinsa en la ficció.
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MATX D’IMPROVISACIÓ 

21 de febrer / 19 h.
Saló d’Actes de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

Les trobades d’improvisació o Matx d’improvisació és un 
joc-espectacle teatral-esportiu en el que dos equips de 
jugadors han de crear situacions teatrals, amb un temps 
mínim de preparació, a partir d’unes consignes marcades 
per l’àrbitre i desconegudes pels jugadors fins que són 
llegides en públic. En acabar cada improvisació, el públic 
vota, amb la targeta que té a les seues mans, per l’equip que 
haja representat el millor espectacle. 

L’Escola Municipal de Teatre d’Aldaia

i el col·lectiu Improu

Director: Xema Palanca

Teatre
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CONSTRUIR UNA DEMOCRÀCIA AUTÈNTICA, 
ÈTICA I POLÍTICA

28 de febrer / 19 h.
Saló d’actes de la Facultat de Filologia i Ciències de l’Educació

Avui en dia hi ha una 
viva discussió al vol-
tant de quina és la 
forma de democràcia  
més autèntica possi-
ble, en la teoria i en la 
pràctica.
La ponència presentarà 
les propostes més 
rellevants i suggerirà 
una d’elles com la més 
adequada.

Impartida por Adela Cortina
(Catedràtica de Dret, Moral i Filosofia Política de la Universitat de 
València)
Presentador: José J. Martí Ferrándiz (Professor jubilat de la Facultat 
de Ciències de l’Educació de la UV)       

Conferència
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PERIODISME PROFESSIONAL I INFORMACIÓ 
AMATEUR: TENDÈNCIES D’UNA DÉCADA  

6 de març / 19 h.
Aula Magna Centre Cultural La Nau

L’evolució de la tecnologia permet ja a qualsevol persona 
captar i transmetre imatges i dades a l’instant. Però és precís 
contextualitzar els fets si volem convertir-los en informació. 
És un procés que la societat esta obviant i que requereix 
professionals ben formats.

Participants:

Ferran Belda (Assessor editorial de Las Provincias).

Bernardo Guzmán (Director de continguts de Cadena SER C.V.)

Lola Bañón (Professora de periodisme de la UV).

Laura Ballester (Redactora de Levante-EMV).

Nel·lo Pellicer (Professor de comunicació i audiovisual de la UV).

Presentador:

José Manuel Alcañiz (Periodista i Filòsof).

Taula redona
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TALENT A LA TELEVISIÓ 
ARRIBEN LES MILLORS SÈRIES    

11 de abril / 19 h.
Saló de Graus de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Conferència

Vivim una edat d’or de les sèries concebudes específicament 
per a televisió, constituïdes en substitutius de la ficció seriada 
tradicional, fins i tot del propi cinema. Una nova manera 
de narrar, històries més complexes i personatges més rics i 
profunds constitueixen la seua principal característica 

Impartida por Rodolf Sirera, guionista de televisió y dramaturg, i 
César Martí, dir. de Continguts i Programació d’À Punt Mèdia. 
Presentador: 
Vicente Vergara (Redactor Cartelera Turia)
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FRONTERES ACTUALS EN LA CIÈNCIA

12 d’abril / 19 h.
Aula Magna Centre Cultural La Nau

La ciència en la seua investigació ha tocat sostre?, pot anar 
més enllà?, aurà de canviar el seu paradigma?, té capacitat 
l’home per explicar l’univers en la seua plenitud?
Al voltant de tot això parlaran  en aquesta taula rodona espe-
cialistes en diferents matèries científiques.

Participants:

José Bernabeu Alberola (Catedràtic de Física Teòrica de la UV).

Eugenio Coronado Miralles (Catedràtic de Química Inorgànica de 
la UV).

Isabel Fariñas Gómez (Catedràtica de Biologia Cel·lular de la UV).

Vicente Martínez García (Catedràtic de Astronomia y Astrofísica 
de la UV).

Presentador:

Francisco Tomás Vert (Catedràtic de Química Física de la UV)

Taula redona
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DEU ANYS FENT CIUTAT: 
QUINA , COMO, QUI?

17 d’abril / 19 h.
Saló d’Actes Jardí Botànic

L’inici del decenni que es commemora, vingué a coincidir 
amb el moment en que va començar a ser visible un canvi en 
la manera de fer la ciutat. El liberalisme a ultrança practicat 
als anys precedents, amb el protagonisme absolut de 
l’urbanisme/negoci, arribà a omplir el got i a que l’exercici 
del dret a participar en el disseny de la ciutat                 -fins 
aleshores només reivindicat per grups minoritaris- haja 
evolucionat ocupant el lloc que li correspon en la vida 
ciutadana. Es parlarà al voltant de la ciutat, quins intervenen 
en la seua construcció i la participació ciutadana en el procés 

Participants:

Alejandro Pons (Arquitecte. Assessor del Alcalde de València)

Joan Olmos (Prof. de Urbanisme de la UPV).

José Ma Tomás (Prof. de Urbanisme de la UPV).

Luis Francisco Herrero (Prof. de Projectes Arquitectònics de la 
UPV).

Presentadora:

Pilar Núñez (Arquitecta de la Administració Local).

Taula redona
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UMBERTO D. 
 VITTORIO DE SICA

18 d’abril /20 h.
 Sala Berlanga. Filmoteca Valenciana

Cinema

Conferència prèvia impartida per Jesús Alcolea de la Facultat de 
Filosofia i Ciències de l’Educació.

Apologia d’un home sol que solament desitja viure amb dignitat
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Taula rodona

ELS DEU ÚLTIMS ANYS D’ART VALENCIÀ
ENTRE LA CRISI, LA RESISTÈNCIA Y LA IMAGINACIÓ

25 d’abril / 19 h.
Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació

Sis especialistes intervindran analitzant el panorama 
de les arts plàstiques a València durant l’última dècada.
Una època de crisi generalitzada, que també ha afectat 
a l’art que ha degut compensar limitacions, exercitar la 
precarietat i incrementar l’autoreflexió i el compromís. 
En conseqüència la funcionalitat de l’art també ha 
segut replantejada, tant front a les experiències 
estètiques subsegüents com a les seues estretes i 
necessàries relacions amb la realitat circumdant.

Participant:
Reyes Martínez (Galeria SET Espai d’Art).
Ricardo Forriols (Facultat de Belles Arts).
Maite Ibáñez (Dra. Història de l’Art UV).
Ángela Montesinos (Presidenta de AVCA).
Ricard Silvestre (Professor UVEG i Crític d’art).
Presentador:
Román de la Calle (Catedràtic d’Estètica UVEG).
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THE ART OF THE MEDITERRANEAN GUITAR

26 d’abril / 19 h.
Capilla de la Sapiència Centre Cultural La Nau

Música

El guitarrista Toni Cotolí, 
considerat uns dels 
màxims referents de la 
guitarra contemporània 
actual (Levante 
27.07.2017) ens presenta 
un concert en el que 
combina temes de música 
clàssica, popular i “covers” 
de temes de Rock.
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10 ANYS D’AUDIOVISUAL VALENCIÀ

2 de maig / 19 h.
Col·legi Major Rector Peset

Curtmetratges 

Presentació i debat conduit per José Luis Moreno (Director 
Adjunt de l’IVAC) i Dora Martí (Responsable de Producció 

Audiovisual).

Curtmetratges:
Bikini, La Buena fe, Casitas, Onemoretime.

Amb la presència dels seus directors
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10 ANYS COMPARTINT VIDA

8 de maig / 19 h. (fins al 3 de juny)
Col·legi Major Rector Peset

Pintures, fotografies, audiovisuals i textos, relatius als deu 
anys de

 l’Associació

AMICS DE LA NAU GRAN

A la Sala de la Muralla

Exposició
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COM ENFRONTARNOS AL DESAFIAMENT 
ENERGÈTIC

A CURT I MITJA TERMINI

9 de maig / 19 h.
Aula Magna Centre Cultural La Nau

Conferència

Hui més que mai la tecnologia ha de donar solucions al 
creixement de la població, al canvi climàtic i a la escassesa 
de recursos. El compromís ambiental és clar i no té marxa 
enrere. Per Això, la tecnologia ha de donar respostes 
sostenibles front a la demanda d’energia d’una població   
cada vegada major. Hem de rebaixar dràsticament els 
nivells actuals de diòxid de carbó de l’atmosfera mitjançant 
la reducció de les emissions i disminuint l’ús d’hidrocarburs 
fòssils i augmentant progressivament l’energia neta de font 
eòlica, solar i biomassa.

Els avanços tecnològics en un futur pròxim s’esperen en els 
camps de les cèl·lules  fotovoltaiques i l’ emmagatzematge 
d’energia. Només mitjançant la ciència, la tecnologia i 
l’educació en el consum es podrà aconseguir un món més 
sostenible amb l’accés universal a l’energia, la salut, els 
aliments i l’aigua.

Impartida per Avelino Corma, professor del CSIC i Premi Princesa
d’Astúries.
Presentador:
Francisco Tomás Vert (Catedràtic de Química i Física de la UV).
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Conferència

DEU ANYS DE MÚSICA A VALÈNCIA

14 de maig / 19 h.
Col·legi Major Rector Peset 

Si la tradicional activitat de les bandes de música va 
continuar la seua intensa vida i les formacions i institucions 
preexistents van continuar i intensificar les seues accions, 
es innegable que la major part de la vida musical valentina 
es va centrar en la brillant programació del Palau de la 
Música, la orquestra de València i la, tant important com 
a decennis esperada, activitat operística del Palau de Les 
Arts -Orquestra de la Comunitat Valenciana- Cor de la 
Generalitat. Sense Oblidar les nombroses i qualificades 
activitats musicals de la nostra Universitat, Conservatori 
Superior de Música o de la Catedral Metropolitana (que 
inaugurà en este període un magnífic nou orgue). 
Tractarem de rememorar els principals esdeveniments 
musicals, amb el suport d’il·lustracions audiovisuals.

Impartida per Javier Casal Novoa, ex-director del Palau de la Músi-
ca, Dir. Tècnic de la Orquestra y Cor Nacional d’Espanya.
Presentador:
José Sempere  (Gestor cultural)
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Conferència

¿COM AFRONTAR LES NOVES 
MANIFESTACIONS DE LA MOBILITAT 

FORÇADA?

16 de maig / 19 h. 
Col·legi Major Rector Peset

L’evolució dels moviments de població de caràcter massiu 
mostra un ventall de causes que posen en entredit la 
distinció entre immigrants i refugiats, en particular en allò 
referit als desplaçats com a conseqüència de problemes 
relacionats amb transformacions mediambientals. Com 
reaccionar davant d’aquestes transformacions?

Impartida per Javier de Lucas, catedràtic de Filosofia del Dret
y Filosofia Política de la Universitat de València
Presentador:
Carles C. López (Dir. Col·legi Major Rector Peset
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Música

17 de maig / 19 h.
Capilla La Sapiència, Centre Cultural La Nau

CONCERT DE GUITARRA

Interpretat pel taller de guitarra 
d’Amics de La Nau Gran.

Director: Enrique Benítez
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TRANSGÈNICS SENSE POR

21 de maig / 19 h.
Col·legi Major Rector Peset

Conferència

L’alimentació i els  transgènics 
s’han convertit en uns 
dels debats científics per 
excel·lència a Espanya i al 
món sencer als últims anys. 
La manipulació genètica dels 
aliments és avui un dels majors 
tabús a la nostra societat. 
Els grups ecologistes han 

organitzat campanyes en contra d’aquesta manipulació i de 
les suposades conseqüències negatives per a la salut.
Però, algú s’ha preguntat quins són els beneficis dels 
transgènics i dels avanços científics aplicats a la alimentació? 
Què opinen els científics al voltant d’aquest tema? Tenim 
tota la informació que necessitem per poder jutjar per 
nosaltres mateixos? O estem sotmesos a la influència 
d’interessos creuats que res tenen a veure amb allò que ens 
convé o no?

Impartida per José Miguel Mulet, professor de biotecnologia de 
la UPV.
Presentador:
Antonio Rey (Psiquiatra)
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Conferència

DEU ANYS DE LA LLEI D’IGUALTAT.
PERSISTÈNCIA DE BRETXES DE GÈNERE

23 de maig / 19 h.
Saló d’Actes de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació

En els 10 anys 
transcorreguts des 
de l’aprovació de 
la Llei d’Igualtat la 
situació de les dones 
a Espanya ha millorat 
pràcticament en 
tots els àmbits. Esta 
millora pot atribuir-
se en part a la Llei, 
però continua 
havent notables 
bretxes entre la situació de les dones i la dels homes, també 
en quasi totes les esferes de la vida social i personal.

Impartida per Capitolina Díaz, catedràtica de Sociologia de la UV
y expresidenta dAMIT (Associació de Dones Investigadores y 
Tecnòlogues).
Presentador:
Jesús Alcolea Banegas (Catedràtic de la Facultat de Filosofia Y
Ciències de l’Educació de la UV)
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LES FUNCIONS DE LA FISCALIA
COM A DEFENSORA DE LA SOCIETAT I DELS DRETS DELS 

CIUTADANS

Conferència

24 de maig / 19 h.
Col·legi Major Rector Peset

Encara que en general es desconeix quines són les funcions 
dels Fiscals, sempre s’associen amb l’exercici de  l’acusació 
en els judicis penals. La Fiscalia, però, exerceix moltes altres 
funcions en defensa de la societat, de les víctimes i dels 
drets dels ciutadans.

Impartida por Teresa Gisbert Jordá, Fiscal en Cap de la Fiscalia 
Provincial de València.
Presentadora:
Mª Elena Olmos Ortega (Catedràtica de Dret Eclesiàstic de l’Estat a 
la Facultat de Dret de la UV).
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Conferència

LA DEMOCRACIA EN CRISIS

30 de maig  /19 h.
 Aula Magna Centre Cultural La Nau

Les democràcies liberals han sofert fortes sacsejades 
econòmiques i polítiques als darrers anys, tant des de 
posicions tecnocràtiques com populistes. S’analitzen 
aquests problemes i la seua possible evolució.

Impartida per Ignacio Sánchez-Cuenca. Dir. del Instituto Carlos III - 
Juan March de Ciencias Sociales, Universidad Carlos III de Madrid.
Presentador:
Rector o Rectora de la Universitat de València.
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RECITAL MUSICAL

4 de juny / 18,30 h.
 Teatre Olympia

Música

Actuació de les corals:

Coral Amics de La Nau Gran.
Coral Veus de la Memòria.
Cor de Campanar.
Coral Associació  Universitat dels Majors en  Gandia.
Club Coral Nau Gran.
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VISQUEM UN SOMNI

Teatre

5 de juny / 19,30  h.
Sala Matilde Salvador, Centre Cultural La Nau

Una companyia de teatre de “majors”, amb anys d’experiència 
i molts aplaudiments a l’esquena, acaba de rebre diferents 
premis pel seu darrer muntatge i es planteja  estar en la 
GLÒRIA dels famosos.
En la GLÒRIA seran rebuts pels “receptors oficials” que 
els demanaran, per tal d’aconseguir els seus somnis, que 
demostren els seus dots d’actuació davant d’un públic molt 
variat.

Obra de teatre interpretada pel 
Grup de teatre Amics de La Nau Gran.

Adaptació y direcció de Clemente Carrasco.








