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PROGRAMA

Divendres 11 de desembre de 2020

18:00-18:30h: Inauguració 
- Manuel Civera Salvador. Alcalde de Llíria
- Jorge Hermosilla Pla. Vicerector de Projecció
 Territorial i Societat, UV

- Elvira Asensi Silvestre. Coordinadora de la UELL
- Representant de la Diputació de València
- José Mayans Mateos. Director de l’Oficina de
Caixa Popular en Llíria

19:00-19:30h: Conferència. “Desconstruint  
l'educació musical. Reflexions per als 
mestres en formació”
- Pablo Marín Liébana. Departament de Didàctica
 de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, UV

- Modera: Elvira Asensi Silvestre

19:30-20:00h: Conferència. “Música i cultura clàssica. 
Una proposta per a professorat 
de secundària”
- Neus Adrià Cervera. Professora de flauta
- Modera: Elvira Asensi Silvestre

20:00-20:30h: Cloenda. Com naix la cançó “Llíria, city 
of music”?

- Marcel·lí Garcia Peruga. Músic i mestre de Llíria
- Elvira Asensi Silvestre. Coordinadora de la UELL

PRESENTACIÓ

Llíria forma part de la xarxa d'Universitats Estacionals de la 
Universitat de València, un programa impulsat pel Vicerectorat 
de Projecció Territorial i Societat amb presència en 20 localitats 
valencianes. Enguany presentem la tercera edició de la 
Universitat Estacional de Llíria, fruit de l'estreta col·laboració 
entre la Universitat de València, l'Ajuntament de Llíria, la 
Diputació de València, Caixa Popular i l’Agència Valenciana 
d'Antifrau.

En aquests moments d’incertesa, la Universitat de Tardor es 
consolida a Llíria com un punt de trobada de docents, 
professionals, estudiants, i ciutadans i ciutadanes de la localitat i 
el seu entorn proper. Una iniciativa gratuïta i oberta al públic en 
general que compta amb la participació de professorat de la 
Universitat de València i amb la d’especialistes locals que es 
centren en l’art musical tan present a Llíria. Amb el títol de “La 
música com a instrument educatiu interdisciplinari” 
s’abordaran durant una vesprada les possibilitats educatives del 
fet musical a les escoles i als instituts de secundària.  

La Universitat de València, fidel al seu compromís amb el 
territori i la societat local valenciana, torna a estar present a 
Llíria proporcionant un espai obert de debat i transferència de 
coneixement. Una iniciativa que es consolida any rere any i que 
posa de manifest l’interés de la ciutadania per apropar-se a l’art 
musical des de les múltiples perspectives que aquest ofereix. 

18:30-19:00h:	Conferència. “Ensenyaments musicals i 
bon govern per a la prevenció de conflictes 
d'interés”

- C. Reyes Marzal Raga. Departament de Dret
Administratiu i Processal, UV

- Modera: Representant de l’Agència Valenciana
Antifrau




