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PROGRAMA

29 D'OCTUBRE

17:00-17:30 h. Inauguració
Joan Manuel Miguel 
Alcalde de Llíria
Jorge Hermosilla Pla
Vicerector de Projecció Territorial i Sociedad, UV

Ana Botella Nicolás
Coordinadora de la IV Universitat de Tardor de Llíria i Degana de la 
Facultat de Magisteri, UV 

Empar Folgado Ros
Diputada d’Educació i Inclusió Social, Diputació de València

José Mayans Mateos
Director de l’Oficina de Caixa Popular a Llíria

17:30-18:00 h. Conferència: “L’educació musical 
        superior i la societat. Nous reptes per al segle XXI”

Vicent Llimerà Dus
Catedràtic d’oboé del Conservatori Superior de Música 
Joaquín Rodrigo de València

PRESENTACIÓ

La Universitat de València, fidel al seu lliurament i 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. 

En aquest any 2021 la Universitat de Tardor de Llíria, gràcies a 
l'estreta col·laboració entre la Universitat, l'Ajuntament, la 
Diputació de València i Caixa Popular, arriba a la seua quarta 
edició amb el lema “música i educació cívica”. Sota el prisma 
de la música com a potent instrument de transformació social 
al llarg de la història, es desenvoluparan diferents experiències, 
que tindran com a denominador comú la construcció d'una 
ciutadania crítica i compromesa que exigeix un segle XXI 
canviant i globalitzador.

En aquests moments d'incertesa, la Universitat de Tardor es 
consolida a Llíria com un punt de trobada entre docents, 
professionals, estudiants, i ciutadans i ciutadanes de la localitat 
i el seu entorn pròxim. 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 se 
centren en l'art musical tan present en la zona. Una iniciativa 
que es consolida any rere any i que posa de manifest l'interés 
de la ciutadania per acostar-se a l'art musical des de les 
múltiples perspectives que aquest ofereix.

18:00-18:30 h. Conferència: “Les bandes de música
        valencianes: un potent element d'educació cívica”

Antonio Calzado Aldaria
Professor Ajudant Doctor del Departament de 
Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials, UV

18:30-19:00 h. Conferència: “Sarsuela: música, nació i...
            revolució? Pràctiques musicals i moviment socialista”

Aureli Martí Bataller
Professor Ajudant Doctor del Departament d’Història 
Moderna i Contemporània, UV

19:00-19:30 h. Conferència: “Els Drets Humans, el teu 
        millor instrument”

Mikel Aizpurua Pablo
President de l’ONG Músics solidaris sense fronteres de la 
Comunitat Valenciana

19:30-20:00 h. Cloenda de la IV Universitat de Tardor de 
    Llíria

Fotografia de la II Edició de la Universitat de Tardor de Llíria: "Llíria, Ciutat 
de la Música. Història i educació" de l'any 2019

Nota: totes les conferències seran presentades per 
Ana Botella Nicolás




