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PRESENTACIÓ
Amb el títol “Llíria, ciutat de la música. Història i Educació”, la
Universitat de València presenta la segona edició de la Universitat de Tardor de Llíria, fruit de l’estreta col•laboració entre
la Universitat de València i l’Ajuntament de Llíria, i amb el finançament de la Diputació de València.
En un any en el que Llíria opta a integrar-se en la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO en la modalitat de música, la Universitat de Tardor aborda la història de la música a la localitat
i la seua vessant educativa. És per això que comptarà amb la
participació de professorat de la Universitat de València, així
com de musicòlegs, mestres, professores i historiadors locals
que proporcionaran les claus per entendre la relació tan propera de Llíria amb l’art musical. Aquesta iniciativa, gratuïta i
oberta a tothom, es desenvoluparà al llarg de dues vesprades.
La transferència del coneixement, a més de la docència i la
investigació, és un pilar fonamental de tota institució universitària. Per aquest motiu, la Universitat de València torna
un any més a ser fidel amb el territori i la societat local valenciana i dirigeix aquesta Universitat de Tardor que pretén
consolidar-se en Llíria i el Camp de Túria com un punt de
trobada d’especialistes de diferents àmbits amb la ciutadania local i el seu entorn proper.

PROGRAMA
16 D’OCTUBRE
18.00 h. Acte d’inauguració de la 2a. Ed.
de la Universitat de la Tardor de Llíria
MANUEL CIVERA SALVADOR
Alcalde de Llíria

EMPAR FOLGADO ROS

Diputada d'Educació i Inclusió Social

JORGE HERMOSILLA PLA

Vicerector de Projecció Territorial i Societat

ELVIRA ASENSI SILVESTRE

Coordinadora de la Universitat de la Tardor de Llíria

PACO GARCÍA LATORRE

Regidor d'Infraestructures Educatives i
Ensenyaments Artístics de Llíria

18.30 h. Taula redona:
• “Fem música a l’escola: entre la tradició i la
innovació. Juguem?”
MARCEL·LÍ GARCÍA PERUGA

Mestre del CRA Alt Carraixet d’Olocau-Gàtova

• “La Música en l’Ensenyament Secundari i Batxillerat:
experiències des de l’IES Camp de Túria de Llíria”
CONCEPCIÓN ENGUÍDANOS MARTÍNEZ
Professora de l’IES Camp de Túria de Llíria

• “L’educació musical en la Universitat de València”
ANA Mª BOTELLA NICOLÁS

Dept. de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal. UV

• “Conservatori de Llíria: 26 anys formant, educant i
fent música”
AMPARO ESTEVE MAS

Directora del Conservatori Professional de Música de Llíria

20.00 – 20.30 h. Debat

Modera: ANA Mª BOTELLA NICOLÁS

Dept. de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal. UV

17 D’OCTUBRE
18.00 h. Conferències:
• “De l’aljama a la Llíria feudal: ulemes, llauradors,
preveres i músics (s. XI-XV)”
ANTONI LLIBRER ESCRIG

Doctor en Història. Professor Universitat de València

• “Com sona la Llíria del segle XIII”
JOTA MARTÍNEZ

Músic especialista en instruments de la tradició medieval espanyola

• ”La Llíria Moderna”

FRANCESC ROZALÉN IGUAL
Historiador

• “Música en l'Edat Moderna”
ANDREA BOMBI

Musicòleg i professor del dept. de Filologia Italiana. UV

20.00 – 20.30 h. Debat

Modera: JOAN JOSEP ADRIÀ I MONTOLIO

Doctor en Història. Professor de l’IES Camp de Túria de Llíria

20.30 h.  Cloenda de la Universitat de la Tardor de Llíria

