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SETMANA 1: DEL 21 AL 25 DE JULIOL

1.TÍTOL:  CURS D’ESPECIALITZACIÓ PER A 
AGENTS EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE – (20 HORES)                           
LLOC: C/ Tossal, 8 - Gandia
COORD.: Elena Martínez García
OBJECTIUS: El curs es basa a donar una formació 
multidisciplinari als i les professionals de diferents 
àmbits que necessiten coneixements bàsics sobre 
el fenomen de la violència familiar, molt espe-
cialment la de gènere. S’atén a mostrar les bases 
sociològiques d’aquesta violència, la seua manera 
de prevenir-la, a través de l’educació les polítiques 
socials i els mitjans de comunicació. Igualment 
s’explicaran els aspectes penals, civils i judicials 
d’aquest fenomen violent.

COL·LABORA UNITAT D’ IGUALTAT

DILLUNS 21 DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 24 DIVENDRES 25

MATÍ:
De 9:30 a 11:30 hores
Toya Vázquez Verdera
“Orígens de la violència i 
manifestacions violentes en 
família des de la perspectiva 
de gènere”
D’11:30 a 12:30 hores
Beatriz Belando Garín
“Abast i sentit de la Llei con-
tra la violència de gènere”
De 12:30 a 14:30 hores
Beatriz Belando Garín
“La prevenció a través de 
les polítiques socials: àmbit 
estatal i autonòmic”

VESPRADA
De 16:00 a 17:00 hores
Toya Vázquez Verdera
“La prevenció en l’àmbit de 
l’educació”
De 17:00 a 19:00 hores
Josep Vicent Gavaldà Roca
“El tractament de la dona en 
la publicitat. Breu  referència 
al tractament informatiu de 
la violència de gènere”

MATÍ:
De 9:30 a 11:30 hores
Cristina Nadal Gilabert
“Serveis socials i Centre 
Dona 24H”
D’11:30 a 14:30 hores
Paz Lloria García
“La violència de gènere i la 
violència familiar en el codi 
penal”

VESPRADA
De 16:00 a 19:00 hores 
José Manuel Vidagany
“Dona, violència i discapa-
citat”

MATÍ:
De 9:30 a 10:30 hores
José Manuel Vidagany
“La denúncia dels maltrac-
taments davant la policia. 
Drets de la víctima i assistèn-
cia lletrada”
De 10:30 a 13:30 hores
Juan Carlos Vegas Aguilar
“La tutela judicial civil i 
penal”

CONFERÈNCIA 
INAUGURAL

“Espais a l’interior: el visible i 
l’invisible”
A càrrec de:
Rafael Tabares (Catedràtic de 
Psiquiatria de la Universitat 
de València)
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CLÍNIQUES JURÍDIQUES: ESPAIS I ESTRATÈGIES DE 
PROTECCIÓ DELS DRETS – (15 HORES)
LLOC: C/ Tossal, 8 - Gandia
COORD.: Ruth Mestre i Mestre
OBJECTIUS: Curs adreçat a estudiants de dret 
compromesos amb la justícia social. Introducció a 
l’educació jurídica clínica i l’aprenentatge del dret a 
través de l’experiència. El treball clínic posa atenció 
en la dimensió social de la llei i en la llei com a eina 
de canvi social. Treballarem estratègies de garantia 
dels drets de grups vulnerables mitjançant meto-
dologia clínica: monitoreig, litigi estratègic, street 
law... Presentarem la experiència de col·laboració 
entre la Clínica jurídica per la justícia social de la 
Universitat de València (CJSS-UVEG) i el programa 
televisiu “Encarcelados”.

COL·LABORA l’ INSTITUT DE DRETS HUMANS

DILLUNS 21 DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 24 DIVENDRES 25

MATÍ:
De 9:30 a 11:00 hores
Pilar Bonet Sánchez
“Què són les clíniques i com 
s’hi treballa: la Clínica jurídi-
ca per la justícia social de la 
Universitat de València”
D’11 a 11:30 hores
Ruth Mestre i Mestre
“Construint estratègies de 
defensa dels drets per a 
grups vulnerables: el cas de 
les ordenances municipals 
d’ús de l’espai públic”
D’11:30 a 14:30 hores
Representant de Women’s 
Link World Wide i Ruth 
Mestre
“Taller litigi estratègic (part 
I)”

VESPRADA
De 16:00 a 18:30 hores
Representant de Women’s 
Link World Wide i Ruth 
Mestre
“Taller litigi estratègic (part 
II)”

MATÍ:
De 9:30 a 14:30 hores
Representant de Women’s 
Link World Wide I Ruth 
Mestre
“De la teoria a la pràctica: 
desenvolupar estratègies 
de litigi estratègic entorn de 
l’ordenança municipal”

Treball en grups: estratègies 
col·lectives i estratègies 
individuals

VESPRADA
De 16:00 a 18:30 hores
“Experiència de la clínica 
jurídica per la justícia social”
Vicenta Cervelló Donderis i 
Alejandra Andrada (“Encar-
celados” de la Sexta TV)
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EL CINEMA SOCIAL 
A LA SOCIETAT FILMADA 
(16 HORES)
LLOC: C/ Tossal, 8 - Gandia
COORD.: Ricard Huerta 
OBJECTIUS: El cinema retrata la societat de cada 
moment, existeix un cinema que denominem social 
amb una perspectiva més crítica. El que s’entenia 
per cinema social fa unes dècades ha anat evolu-
cionant. Revisarem la manera com el cinema aporta 
informació actualitzada sobre la societat, sobre la 
base de l’evolució del pensament, involucrant les 
accions col·lectives i les idees personals, incidint en 
les polítiques democràtiques com en les qüestions 
de gènere, autoproducció, educació, o diversitat 
sexual.

DILLUNS 21 DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 24 DIVENDRES 25

MATÍ:
De 9:30 a 11:00 hores
Pilar Bonet Sánchez
“Què són les clíniques i com 
s’hi treballa: la Clínica jurídi-
ca per la justícia social de la 
Universitat de València”
D’11 a 11:30 hores
Ruth Mestre i Mestre
“Construint estratègies de 
defensa dels drets per a 
grups vulnerables: el cas de 
les ordenances municipals 
d’ús de l’espai públic”
D’11:30 a 14:30 hores
Representant de Women’s 
Link World Wide i Ruth 
Mestre
“Taller litigi estratègic (part 
I)”

VESPRADA
De 16:00 a 18:30 hores
Representant de Women’s 
Link World Wide i Ruth 
Mestre
“Taller litigi estratègic (part 
II)”

MATÍ:
De 9:30 a 14:30 hores
Representant de Women’s 
Link World Wide I Ruth 
Mestre
“De la teoria a la pràctica: 
desenvolupar estratègies 
de litigi estratègic entorn de 
l’ordenança municipal”

Treball en grups: estratègies 
col·lectives i estratègies 
individuals

VESPRADA
De 16:00 a 18:30 hores
“Experiència de la clínica 
jurídica per la justícia social”
Vicenta Cervelló Donderis i 
Alejandra Andrada (“Encar-
celados” de la Sexta TV)
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 AMÈRICA LLATINA 
ENTRE EL 
NEOLIBERALISME 
I EL SOCIALISME – 
(10 HORES)
LLOC: C/ Tossal, 8 - Gandia
COORD/S.: Roberto Viciano Pastor
OBJECTIUS: Analitzar la confrontació que hi ha a 
l’Amèrica Llatina entre dos models ben diferen-
ciats: un model basat en l’aposta pel neolibe-
ralisme i el desenvolupament articulat a través 
d’acords de lliure mercat amb països desenvolu-
pats o asiàtics (Pacte del Pacífic) i un model que 
advoca per un socialisme de mercat que aposta 
per un desenvolupament endogen basat en la 
cooperació llatinoamericana i que renuncia als 
tractats de lliure comerç com a paradigma de 
desenvolupament econòmic (països ALBA).

COL·LABORA CÀTEDRA ESTAT CONSTITUCIONAL 
I JUSTICIA

DILLUNS 21 DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 24 DIVENDRES 25

MATÍ:
De 9:30 a 10:30 hores
Roberto Viciano Pastor
“La confrontació de dos 
models a l’Amèrica Llatina: 
El Pacte del Pacífic enfront 
l’Aliança Bolivariana de les 
Amèriques (ALBA)”
De 10:30 a 12:00 hores
Roberto Viciano Pastor
“La democràcia als països 
del Pacte del Pacífic”
De 12:30 a 13:30 hores
Gerardo Pisarello
“La democràcia als països 
ALBA”
De 13:30 a 14:30 hores
Roberto Viciano i Gerardo 
Pisarello
“Debat sobre el model de de-
mocràcia als països del Pacte 
del Pacífic i la democràcia als 
països ALBA”

MATÍ:
De 9:30 a 11:30 hores
Francisco Sánchez
“Economia i polítiques 
socials als països del Pacte 
del Pacífic”
D’11:30 a 13:30 hores
Alberto Montero
“Economia i polítiques so-
cials als països ALBA”
De 13:30 a 14:30 hores
“Debat sobre l’economia i les 
polítiques socials als països 
del Pacte del Pacífic i als 
països ALBA”

COL·LABORA l’ INSTITUT DE 
CREATIVITAT I INNOVACIONS 
EDUCATIVES (IUCIE)
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LAJUSTICIA: 
PRESENT I FUTUR

10 hores
LLOC: C/ Tossal, 8 - Gandia
COORD.: M. Elena Olmos Ortega
OBJECTIUS: El curs pretén realitzar un diagnòstic 
sobre la justícia a España i els seus problemes 
actuals, analitzant qüestions com ara moder-
nització de la justícia, violència de gènere, 
finançament, mitjans de comunicació i protecció 
de drets, etc.

COL·LABORA FACULTAT DE DRET

DILLUNS 21 DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 24 DIVENDRES 25

MATÍ:
De 10:30 a 12:30 hores
Pilar de la Oliva
“Diagnòstic actual sobre la 
justícia”
De 12:30 a 14:30 hores
Teresa Gisbert
“Violència de gènere i 
menors”

VESPRADA
De 16:00 a 18:00 hores
Susana Gisbert Grifo, José 
Asenjo, Lidia Garrido, Juan 
Nieto, Ignacio Zafra, Alberto 
Rallo i Ramón Ferrando
“Taula redona: Activitat 
judicial i mitjans de comu-
nicació”

MATÍ:
De 10:30 a 12:30 hores
Pedro Viguer
“Modernització de la justícia i 
crisi econòmica”
De 12:30 a 14:30 hores
Antonio Gastaldi
Conferència de clausura
“Reptes i perspectives de 
futur de la justícia”
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EUROPA, DE LA 
RECUPERACIÓ 
ECONÒMICA A LA 
COHESIÓ SOCIAL: LA 
POLÍTICA SOCIAL DE LA 
UE DURANT I DESPRÉS DE 
LA CRISI 

 (10 HORES)
LLOC: C/ Tossal, 8 - Gandia
COORD.: Antonio Bar Cendón
OBJECTIUS: El curs pretén analitzar l’impacte 
que la recent crisis econòmica i financera que ha 
afectat la UE –i, molt especialment alguns dels 
Estats membres, com és el cas d’España– ha 
tingut en les polítiques governamentals i en el 
teixit social de la Unió, en general, i dels Estats 
membres en particular. En aquest sentit, es pre-
tén descriure i analitzar les mesures d’impacte 
social adoptades durant aquests últims anys, 
però també, les conseqüències d’aquestes.

PATROCINA CÁTEDRA JEAN MONNET ‘AD PERSO-
NAM DE DERECHO Y POLÍTICA DE LA U.E.

DILLUNS 21 DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 24 DIVENDRES 25

VESPRADA
De 16:00 a 16:15 hores
Antonio Bar Cendón
Obertura del curs
De 16:00 a 17:30 hores
Antonio Bar Cendón
“La crisi econòmico-finan-
cera de la Unió Europea i 
les seues implicacions: La 
dimensió econòmica”
De 17:30 a 19:00 hores
Luis Jimena Quesada
“Política social i drets socials 
en el marc de la UE”

MATÍ:
De 10:00 a 11:30 hores
Josefa Ridaura
“Els drets fonamentals a 
la UE”
De 11:30 a 13:00 hores
Luis Die Olmos
“La política d’immigració i 
la integració de les minories 
a la UE”
De 13:00 a 14:30 hores
Tamar Shuali
“Educació, inclusió social i 
multiculturalitat a la UE”

VESPRADA
De 16:00 a 17:30 hores
Carmen Salcedo Beltrán
“La política d’ocupació de la 
Unió Europea”
De 17:30 a 19:00 hores
Antonio Bar Cendón
“La crisi econòmico-finan-
cera de la Unió Europea i 
les seues implicacions: La 
dimensió social. Reconside-
ració”
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PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I CANVI DE 
MODEL POLÍTIC A LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

 (10 HORES)
LLOC: C/ Tossal, 8 - Gandia
COORD.: Fernando Flores Giménez
OBJECTIUS: Exposar de manera retrospecti-
va i propositiva la realitat de la participació 
ciutadana passat, present i futur a la Comunitat 
Valenciana. Per conèixer la desactivació de la 
societat civil en les últimes dècades; analitzar 
experiències participatives que  han estat un 
referent per la seua incidència en l’opinió públi-
ca i en l’agenda política (Per l’Horta, Salvem el 
Cabanyal, Plataforma Feminista d’Alacant, #On-
tinyentparticioa, etc.); proposar i discutir una 
nova llei de participació ciutadana per a la C.V.
Primera jornada: Participació i moviments so-
cials a la Comunitat Valenciana
Segona jornada: Hi ha futur per a la democràcia 
participativa al nostre territori? Experiències 
participatives i propostes d’acció

DILLUNS 21 DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 24 DIVENDRES 25

VESPRADA
De 16:00 a 16:15 hores
Antonio Bar Cendón
Obertura del curs
De 16:00 a 17:30 hores
Antonio Bar Cendón
“La crisi econòmico-finan-
cera de la Unió Europea i 
les seues implicacions: La 
dimensió econòmica”
De 17:30 a 19:00 hores
Luis Jimena Quesada
“Política social i drets socials 
en el marc de la UE”

MATÍ:
De 10:00 a 11:30 hores
Josefa Ridaura
“Els drets fonamentals a 
la UE”
De 11:30 a 13:00 hores
Luis Die Olmos
“La política d’immigració i 
la integració de les minories 
a la UE”
De 13:00 a 14:30 hores
Tamar Shuali
“Educació, inclusió social i 
multiculturalitat a la UE”
VESPRADA
De 16:00 a 17:30 hores
Carmen Salcedo Beltrán
“La política d’ocupació de la 
Unió Europea”
De 17:30 a 19:00 hores
Antonio Bar Cendón
“La crisi econòmico-finan-
cera de la Unió Europea i 
les seues implicacions: La 
dimensió social. Reconside-
ració”
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ELS ESPAIS CULTURALS I 
CREATIUS COM A EINES 
DE TRANSFORMACIÓ 
I INNOVACIÓ 
SOCIOECONÒMICA AL 
MEDITERRANI  
 
(10 HORES)
LLOC: C/ Tossal, 8 - Gandia
COORD.: Pau Rausell Köster
OBJECTIUS: Quina relació hi ha entre l’espai, la 
creativitat i la cultura i el processos de transfor-
mació socioeconòmica?  La Mediterrània com 
a espai geogràfic, simbòlic i cultural té alguna 
opció diferenciada per sobreeixir a aquesta cri-
si? Quina relació hi ha entre els continguts sim-
bòlics d’un territori i la seua capacitat de des-
envolupament? Hi ha territoris creatius? Quina 
relació podem establir entre la dimensió cultural 
d’un espai i la capacitat d’innovació econòmica 
social o cultural? Quin paper té l’espai públic en 
la interacció cultural i la creativitat? És la Safor  
un espai creatiu? Ho és València?... I en cas que 
ho siguen, ens aprofita això per contrarestar el 
fracàs col·lectiu a què ens enfrontem en aquests 
moments? Tenim eines per utilitzar la cultura per 
bastir models de recuperació econòmica?   

COL·LABORA l’ INSTITUT DE DESENVOLUPAMENT 
LOCAL

DILLUNS 21 DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 24 DIVENDRES 25

MATÍ:
De 9:30 a 12:00 hores
Rafael Boix Doménech
“Models de desenvolupa-
ment territorial basats en la 
cultura. Les opcions de la 
Mediterrània”
De12:00 a 14:30 hores
Raül Abeledo Sanchis
“La perspectiva europea de 
la política regional. La crei-
xent centralitat de la cultura 
i la creativitat. Les evidències 
dels projectes europeus 
SOSTENUTO, CREATIVEMED I 
3C4Incubators”

MATÍ:
De 9:30 a 12:00 hores
Ramon Marrades Sempere
“L’espai públic, la creativitat 
i la cultura. L’espai urbà. És 
València un territori creatiu?”
De12:00 a 14:30 hores
Pau Rausell Köster
“El paper de la cultura i la 
creativitat en l’estratègia 
europea RIS3. Les opcions 
dels territoris intermedis. És 
la Safor un territori creatiu?”
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ESTRATÈGIES 
QUÍMIQUES PER 
AL PROGRÉS 
DE LA CUINA 
 
(10 HORAS)
LLOC: C/ Tossal, 8 - Gandia
COORD.:. Miguel de la Guardia Cirugeda
OBJECTIUS: Taller teoricopràctic sobre tècniques 
de laboratori (liofilització, l’extracció amb 
microones, l’ús d’ultrasons, la centrifugació, 
la rotavaporització al buit, etc.)  i el seu ús en 
l’elaboració de  receptes noves que estimulen 
aromes i sabors de la cuina. Evidenciar sinergies 
entre química i alimentació per crear noves 
oportunitats de negoci als restauradors aplicant 
amb seguretat i responsabilitat  tècniques del 
laboratori en el  terreny de la  restauració. El 
desenvolupament del curs, més enllà d’una suc-
cessió de ponències, pretén adoptar un  format 
de taller participatiu, de manera que, a partir 
de les idees plantejades pels professors i dels 
assajos que es facen a classe, es puguen avaluar 
propostes realitzades pels estudiants partici-
pants i dur a terme experiments addicionals, en 
especial sobre allò que fa a l’ús de microones i 
ultrasons en cuina.

COL·LABORA FACULTAT DE QUÍMICA

DILLUNS 21 DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 24 DIVENDRES 25

MATÍ:
De 9:30 a 12:00 hores
Miguel de la Guardia Ciru-
geda
“Les eines  de la cuina 
moderna. La liofilització 
d’aliments”
De 12:00 a 14:30 hores
Salvador Garrigues Mateo
“La cuina de laboratori. Ro-
taevaporació i centrifugació 
en cuina”

MATÍ:
De 9:30 a 12:00 hores
Miguel de la Guardia Ciru-
geda
“Les microones en l’extracció 
d’essències i aromes”
De 12:00 a 14:30 hores
Salvador Garrigues Mateo
“Els ultrasons en la cuina 
moderna”
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LA NOVA AGENDA 
INTERNACIONAL PER 
AL DESENVOLUPAMENT 
HUMÀ. QUÈ PASSARÀ 
DESPRÉS DEL 2015 
AMB ELS OBJECTIUS DE 
DESENVOLUPAMENT DEL 
MIL·LENNI  
(15 HORES)
LLOC: C/ Tossal, 8 - Gandia
COORD.: J. M. Soriano i Ximo Revert
OBJECTIUS: Els Objectius de Desenvolupament 
del Mil·lenni han servit per posar el “desenvolu-
pament humà” en l’agenda de treball de milers 
d’institucions fins al 2015. La seua redacció ja va 
nàixer escassa d’abast. Per això se’n prepara ja 
una de nova. L’objectiu d’aquest curs és conèixer 
quins reptes ha d’abordar la nova agenda, 
què proposa contra la vulneració sistemàtica 
dels drets humans, la seguretat alimentària o 
l’atenció universal de la salut i l’educació en 
condiciones de dignitat.

PATROCINA CÀTEDRA UNESCO-PATRONAT SUD 
NORD

DILLUNS 21 DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 24 DIVENDRES 25

VESPRADA
De 16:00 a 19:00 hores
José Ángel Sotillo
“Desenvolupament, gover-
nança i descomposició de 
l’estat. De quina agenda 
estem  parlant”

MATÍ:
De 9:30 a 14:30hores
German Rojas
“Seguretat alimentària i des-
envolupament rural en l’eix 
de la nova agenda”
Maria Jesús Martínez Usa-
rralde
“L’educació com a eix estra-
tègic per al desenvolupa-
ment humà: perspectives per 
a la nova agenda”

VESPRADA
De 16:00 a 19:00 hores
Jorge Cardona Llorens
“Els drets de la infància en 
l’Agenda Internacional del 
Desenvolupament: enfoca-
ments, actors i expectatives”
José Felix Hoyos
“La salut en l’agenda del 
desenvolupament: noves 
metes, desafiaments i ajuda 
d’emergència”

MATÍ:
De 9:30 a 11:00 hores
Marco Gordillo
“Moviments socials, organit-
zacions no governamentals 
i acció: crisi i agenda de 
desenvolupament”
D’ 11:00 a 12:00 hores
Alfons Martinell
“Cultura per al desenvolupa-
ment: eslavó ineludible de la 
nova agenda”
De 12:00 a 13:15 hores
Ana Liria Franc
“Drets humans i refugiats: 
què ha de postular la nova 
agenda?”
De 13:15 a 13:30 hores
Cloenda institucional
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ELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ: VERITAT, 
FICCIÓ I ENTRETENIMENT 
EN LA CONSTRUCCIÓ DE 
LA CULTURA POLÍTICA 
DEMOCRÀTICA 
(15 HORES)
LLOC: C/ Tossal, 8 - Gandia
COORD.: Francesc A. Martínez
OBJECTIUS: Els mitjans de comunicació són 
actors polítics en les societats democràtiques. 
El periodisme està en crisi i alguns pensen que 
els mitjans  ens conviden a “divertir-nos fins a 
morir”. On queda la veritat? La democràcia pot 
sobreviure sense aquesta i amb mitjans dèbils? 
La cultura política democràtica pot transformar-
se en deliberativa si els mitjans no ens mostren 
les diferències entre la realitat i la ficció, entre la 
informació i l’opinió?

COL·LABORA FACULTAT DE FILOLOGIA, TRADUC-
CIÓ I COMUNICACIÓ

DILLUNS 21 DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 24 DIVENDRES 25

MATÍ:
De 9:30 a 14:30 hores
Antonio Laguna Platero
“La crisi de la premsa i la 
supervivència de la demo-
cràcia”

VESPRADA
De 16:00 a 19:00 hores
Josep Lluís Gómez Mompart
“La qualitat de la informació: 
un termòmetre de la societat 
civil”

MATÍ:
De 9:30 a 11:30 hores
Francesc Arabí
“Investigar la realitat feta no-
tícia: la ficció de la realitat, 
la realitat de la ficció”
De 11:30 a 14:30 hores
Rosa Mª Calaf
“Del periodisme universal a 
la justícia universal: la demo-
cràcia dels altres”

VESPRADA
De 16:00 a 19:00 hores
Francesc A. Martínez Gallego
“L’escàndol polític i la sensa-
ció periodística: una història 
d’amor”
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PASSAT, PRESENT I 
FUTUR DEL MUSSOL 
D’ATENEA. CURS 
D’ACTUALITZACIÓ 
EN FILOSOFIA PER 
A PROFESSIONALS I 
AFICIONATS  
 15 HORES
LLOC: C/ Tossal, 8 – Gandia
COORD.: Jesús Alcolea Banegas i Vicente. Clara-
monte Sanz
OBJECTIUS: Revisar la història de la filosofia, 
en el marc de la XXXI Universitat d’Estiu de 
Gandia té com a propòsit examinar l’espai de les 
institucions filosòfiques actuals, amb l’objecte 
de reflexionar sobre el seu avenir. Des d’aquesta 
plataforma s’analitzaran les estratègies de 
treball actuals que permeten afrontar el futur de 
la filosofia i de la seua història en l’anomenada 
societat del coneixement.

COL·LABORA FACULTAT DE FILOSOFIA I CIENCIÈS 
DE l’ EDUCACIÓ

DILLUNS 21 DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 24 DIVENDRES 25

MATÍ:
De 9:30 a 11:45 hores
Adolfo Plaza Uñac
“De l’escepticisme antic a 
l’escepticisme contempo-
rani: història d’una filosofia 
veritable”
De 11:45 a 14:00 hores
Juan José Lara Peñaranda
“Arguments per al plato-
nisme”

VESPRADA
De 16:00 a 17:30 hores
Manuel Vela Rodríguez
“Una apreciació dels estoics”
De 17:30 a 18:30 hores
Ángel Martín Santo
“La metafísica (i el terror) 
de la llibertat en Immanuel 
Kant”

MATÍ:
De 9:30 a 11:45 hores
José Antonio Cuenca Mar-
tínez
“De Nietzsche a Wittgens-
tein: la deriva lingüística de 
la filosofia”
De 11:45 a 14:00 hores
Eduardo Martín Gutiérrez
“Tres tristos tòpics filosòfics 
o la perversa pacificació de 
la filosofia”

VESPRADA
De 16:00 a 18:30 hores
Vicente Claramonte Sanz
“Marx, Nietzsche, Freud: els 
mestres de la sospita i la 
seua influència en la cosmo-
visió contemporània”



13
SETMANA 1: DEL 21 AL 25 DE JULIOL

DE LA PARAULA AL 
CORPUS NORMATIU DEL 
VALENCIÀ  
 (12 HORES)
LLOC: C/ Tossal, 8 – Gandia
COORD.: Verónica Cantó Doménech
OBJECTIUS: El curs pretén aprofundir el coneixe-
ment del contingut de les obres normatives de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, especial-
ment en relació amb les innovacions gramaticals 
i lèxiques. D’altra banda, també es pretén analit-
zar els criteris, conèixer les fonts documentals i 
quines són les aportacions de l’AVL a la tradició 
lexicogràfica i gramatical en la fixació de la 
normativa lingüística valenciana.

PATROCINA L’ACADÈMICA VALENCIANA DE LA 
LLENGUA

DILLUNS 21 DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 24 DIVENDRES 25

VESPRADA
De 16:00 a 16:30 hores
Verónica Cantó Doménech
Presentació del curs
De 16:30 a 19:00 hores
Josep Lacreu Cuesta
“La fixació de la normativa 
lingüística. Criteris i meto-
dologia”

MATÍ:
De 9:30 a 11:30 hores
Jordi Colomina i Castanyer
“Les aportacions del Diccio-
nari normatiu valencià (DNV) 
a la tradició lexicogràfica”
D’11:30 a 13:30 hores
Manuel Pérez Saldanya
“Les aportacions de la 
Gramàtica normativa va-
lenciana (GNV) a la tradició 
gramatical”
De 13:30 a 15:00 hores
Emili Casanova Herrero
“La presència de la tradició 
lexicogràfica valenciana en el 
Diccionari normatiu valencià 
(DNV)”

VESPRADA
De 16:00 a 17:45 hores
Artur Ahuir López
“La importància de les 
aportacions dels escriptors a 
una obra lexicogràfica com el 
Diccionari normatiu valencià 
(DNV)”
De 17:45 a 19:15 hores
Àngel V. Calpe Climent
“Incorporació de la ter-
minologia i del llenguatge 
d’especialitat al corpus 
lexicogràfic normatiu”
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SETMANA 1: DEL 21 AL 25 DE JULIOL

ESTRATÈGIES DE 
RESISTÈNCIA EN LA 
HISTÒRIA DEL MÓN 
ACTUAL 
 (10 HORES)
LLOC: C/ Tossal, 8 – Gandia
COORD.: Nuria Tabanera García
OBJECTIUS: La complexitat del món actual 
origina  estratègies de resistència enmig de 
conflictes diversos. Veurem casos circumscrits 
a àmbits locals, nacionals i internacionals per 
analitzar  estratègies de resistència que  s’han 
desplegat en defensa de demandes socials, 
polítiques i culturals. Veurem com en la història 
recent s’han articulat propostes, mobilitzacions 
i discursos alternatius als dominants, que van 
des de la postguerra al País Valencià a la recent 
mobilització indígena a l’Amèrica Llatina

COL·LABORA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HIS-
TÒRIA

DILLUNS 21 DIMARTS 22 DIMECRES 23 DIJOUS 24 DIVENDRES 25

VESPRADA
De 16:00 a 17:30 hores
Juan Piqueras Haba
“El paisatge resistent: el cas 
valencià”
De 17:30 a 19:00 hores
Nuria Tabanera García
“Resistència indígena a 
l’Amèrica Llatina contem-
porània: de la invisibilització 
a la mobilització”

MATÍ:
De 10:30 a 11:30 hores
Marc Baldó Lacomba
“La mobilització juvenil a 
Espanya: de la dictadura al 
neoliberalisme”
D’ 11:30 a 12:30 hores
Eladi Mainar
“Entre dos resistències, el 
final de la guerra i primer 
franquisme, el cas de la 
Safor”
De 12:45 a 14:30 hores
Jorge Ramos Tolosa
“La terra s’estreteix per a 
nosaltres. Història i present 
de la/les resistència/es 
palestina/es”
VESPRADA
De 16:00 a 19:00 hores
Luis Pérez Ochando
“La mirada com a resistèn-
cia: la imatge cinematogrà-
fica enfront de l’hegemonia 
ideològica”
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SETMANA 2: DEL 28 AL 29 DE JULIOL

 MIRADES I ESTRATÈGIES 
DIDÀCTIQUES AL 
VOLTANT DEL TERRITORI: 
UN VIATGE PEL 
PATRIMONI I LA CULTURA  
 (10 HORES)
LLOC: C/ Tossal, 8 – Gandia
COORD.: Noelia Ibarra Rius
OBJECTIUS: L’objectiu principal del curs és 
compartir reflexions i experiències sobre les 
possibilitats pedagògiques del territori i la cultu-
ra des de les diferents didàctiques específiques 
(didàctica de la literatura i la llengua, de les 
ciències experimentals i socials...), i explorar-ne 
el potencial en la pràctica docent. 

COL·LABORA FACULTAT DE MAGISTERI

DILLUNS 28 DIMARTS 29 DIMECRES 30

MATÍ:
De 9:30 a 12:00 hores
David Parra Montserrat
“La importància de les con-
cepcions, percepcions i emo-
cions per a l’aprenentatge del 
territori”
De 12:00 a 14:30 hores
Cristina Sendra Mocholí
“El medi com a objecte i com 
a espai d’aprenentatge: un 
itinerari per Gandia”

MATÍ:
De 9:30 a 12:00 hores
Josep Ballester Roca
“Un viatge pel patrimoni i 
per la cultura literària: un 
recorregut per Gandia”
De 12:00 a 14:30 hores
Alexandre Bataller Català
“Projectes didàctics a partir 
de textos literaris georefe-
rencials”
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SETMANA 2: DEL 28 AL 29 DE JULIOL

EMPRENEDORIA 
SOCIAL I BANCA 
ÉTICA. ALTERNATIVES 
SOCIALMENT 
RESPONSABLES DAVANT 
LA CRISI ECONÒMICA –  

 (10 HORAS)
LLOC: C/ Tossal, 8 – Gandia
COORD.: Joan Ramon Sanchis Palacio
OBJECTIUS: L’actual crisi econòmica, provocada 
per l’especulació immobiliària i bancària, està 
generant el tancament de nombroses empreses 
i l’augment de les taxes d’atur. El curs té per 
objectiu analitzar noves alternatives socialment 
responsables com ara l’emprenedoria social i 
la banca ètica, que ofereixen la possibilitat de 
crear noves empreses amb finalitats socials a 
través d’instruments financers solidaris.

COL·LABORA “CAIXA POPULAR”

DILLUNS 28 DIMARTS 29 DIMECRES 30

MATÍ:
De 9:30 a 12:00 hores
Vanessa Campos i Climent
“El paper de l’emprenedor 
social i la generació de valor 
en la societat”
De 12:00 a 14:30 hores
Rafael Currás Pérez
“Màrqueting social. El 
projecte FIARE: finançar 
projectes socials mitjançant 
banca ètica”

MATÍ:
De 9:30 a 12:00 hores
Joan Ramón Sanchis Palacio
“El crèdit cooperatiu i la 
banca ètica: una manera 
solidària de fer banca”
De 12:00 a 14:30 hores
Margarita Albors Vives
Taula rodona “Socialnest i 
emprenedors socials”
José Albors Orengo
Taula rodona “La funció de 
FEVECTA en l’emprenedoria 
social”
José María Company
Taula redona “Caixa Popular 
i el finançament de projectes 
socials i medioambientals”
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SETMANA 2: DEL 28 AL 29 DE JULIOL

EMPRENEDORIA 
SOCIAL SOSTENIBLE: 
ECONOMIA SOCIAL + 
IDEA INNOVADORA + 
CROWFUNDING 
(15 HORES)
LLOC: C/ Tossal, 8 – Gandia
COORD.: Antonia Sajardo Moreno
OBJECTIUS: Aquest curs té per objectiu l’anàlisi 
de l’emprenedoria social a través de les em-
preses i entitats d’economia social, en concret 
cooperatives, fundacions i empreses socials. 
Després d’estudiar-ne el context institucional i 
legal, s’explora la seua metodologia, instru-
ments i eines d’acció, molt en concret les 
més noves de caire financer (crowdfunding), i 
s’analitzen significatives experiències pràctiques 
i iniciatives innovadores, així com conclusions i 
propostes d’avanç.

COL·LABORA FACULTAT D’ECONOMIA

DILLUNS 28 DIMARTS 29 DIMECRES 30

MATÍ:
De 9:30 a 12:30 hores
Jesús Martínez Mateo
“Emprenedoria i emprene-
dors. Mitologia, superstició i 
realitat emprenedora”
“Emprenedoria empresa-
rial: de la idea a l’empresa. 
Idees, model de negoci i pla 
d’empresa”
De 12:30 a 14:30 hores
Antonia Sajardo Moreno
“L’emprenedoria social: in-
serció per l’economia i valor 
social”
“Bones pràctiques en empre-
nedoria social”

MATÍ:
De 9:30 a 11:30 hores
Antonia Sajardo Moreno
“Emprenedoria per 
l’Economia Social: una altra 
forma d’emprendre”
D’11:30 a 14:30 hores
Antonia Sajardo Moreno
“Finançament per empren-
dre: modalitats, instruments 
i eines”
“Micromecenatge i emprene-
doria: metodologia”
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SETMANA 2: DEL 28 AL 29 DE JULIOL

CONVIVÈNCIA, 
CONFLICTE I 
CIUTADANIA. 
EL SENTIT PEDAGÒGIC  
DE LA MEDIACIÓ 
(10 HORES)
LLOC: C/ Tossal, 8 – Gandia
COORD.: Laura García Raga
OBJECTIUS: El curs va adreçat a reflexionar sobre 
les possibilitats pedagògiques que ens ofereix la 
mediació, així com plantejar nous desafiaments 
en la contribució de la convivència i construcció 
de la ciutadania. A més d’oferir una visió general 
d’aquesta temàtica, ens centrarem en escenaris 
concrets en què la mediació s’ha anat consoli-
dant com a instrument de notable utilitat i en la 
pràctica de competències necessàries per dur a 
cabo els processos de mediació. 

COL·LABORA FACULTAT DE FILOSOFIA I CIÈNCIES 
DE l’ EDUCACIÓ

DILLUNS 28 DIMARTS 29 DIMECRES 30

MATÍ:
De 9:30 a 12:00 hores
M. Carme Boqué Torremorell
“Introducció a la mediació de 
conflictes”
De 12:00 a 14:30 hores
Laura García Raga
“La mediació en l’àmbit 
escolar”

MATÍ:
De 9:30 a 12:00 hores
M. Jesús Martínez Usarralde
“Qui posa el cascavell al 
gat?”: passat, present i futur 
de la mediació intercultural 
educativa”
De 12:00 a 14:30 hores
Yolanda Sánchez Cádiz
“Mediar què i per a què. 
Actuacions IES Tirant lo Blanc 
Gandia”
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SETMANA 2: DEL 28 AL 29 DE JULIOL

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 
A L’ÀMBIT DE LES 
ENTITATS MUNICIPALS: 
ENFOCAMENT, PROCÉS I 
CONTINGUT 
(10 HORES)
LLOC: C/ Tossal, 8 – Gandia
COORD.: Tomás González Cruz
OBJECTIUS: Mostrarem la validesa del procés 
estratègic com a eina de reflexió, anàlisi, en-
focament i priorització, i també de bon govern 
municipal. Explicarem les claus que permeten 
diferenciar una bona estratègia d’una altra que 
no ho és, els aspectes clau que cal considerar 
respecte a l’enfocament a adoptar. Explicarem 
els processos de formulació que han mostrat 
major eficàcia i les eines i recursos d’informació 
que cal tenir en compte durant les tasques de 
reflexió i anàlisi.

PATROCINA IMELSA

DILLUNS 28 DIMARTS 29 DIMECRES 30

MATÍ:
De 10:00 a 12:00 hores
Tomás Félix González Cruz
“La direcció estratègica 
en l’àmbit de les entitats 
territorials”
De 12:00 a 14:00 hores
Jordi Llopis Martínez
“El procés estratègic en 
l’àmbit de les entitats terri-
torials”

VESPRADA
De 16:00 a 19:00 hores
Joaquín Aldás Manzano
“Anàlisi per a la definició 
d’estratègies en entitats 
territorials”

VESPRADA
De 16:00 a 19:00 hores
César Camisón Zornoza
“Anàlisi de recursos, ele-
ment clau en la definició 
de l’estratègia d’entitats 
territorials”
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SETMANA 2: DEL 28 AL 29 DE JULIOL

EL TERRITORI: UN ESPAI 
AMB RECURSOS LIMITATS 
(10 HORES)
LLOC: C/ Tossal, 8 - Gandia
COORD.: Ángel Morales Rubio
OBJECTIUS: Es vol fer reflexionar sobre els límits 
de creixement en el territori, en el qual no és 
possible créixer contínuament i que en la gran 
majoria de les ocasions és en perjudici del medi 
ambient. Es presenten exemples d’actuacions i 
projectes desenvolupats en el territori valencià, 
amb major o menor encert, i el seu efecte sobre 
els espais. Es remarca la importància d’alguns 
ecosistemes i es posen en valor recursos igno-
rats, que no desconeguts, per les administra-
cions.

COL·LABORA FACULTAT DE QUÍMICA, FACULTAT 
DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUESI FACULTAT DE FÍSICA

DILLUNS 28 DIMARTS 29 DIMECRES 30

MATÍ:
De 10:30 a 12:30 hores
Joaquín Baixeras Almela
“Efectes de la contaminació 
lumínica sobre la biodiver-
sitat”
De 12:30 a 14:30 hores
Javier Armengol Díaz
“Importància de les zones 
humides per al manteniment 
de la biodiversitat”
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SETMANA 2: DEL 28 AL 29 DE JULIOL

PER QUÈ DIUEN AMOR 
QUAN VOLEN DIR 
SEXE? AMISTAT, AMOR, 
SEXUALITAT... BONES 
RELACIONS AVUI I AL 
LLARG DE LA VIDA  
(15 HORES)           
 LLOC: C/ Tossal, 8 – Gandia
COORD.: Sacramento Pinazo Hernandis
OBJECTIUS: L’amor de parella o amor romàntic 
és un sentiment molt profund i un poderós 
impuls motivacional que mou les nostres vides. 
Des de fa poc més de deu anys, la neurociència 
ha permès endinsar-nos en el fons del cervell i 
observar com canvia quan ens enamorem. En 
el curs s’explicarà la base psicobiològica dels 
canvis cerebrals i hormonals concurrents a 
l’enamorament i la psicobiologia del sexe.

CURSO EXCLUSIU PER ALS ALUMNES UNIMAJORS

DILLUNS 28 DIMARTS 29 DIMECRES 30

MATÍ:
D’11:00 a 11:30 hores
Sacramento Pinazo Her-
nandis
Presentació del curs i activi-
tats. Relacions socials i amor 
De 11:30 a 14:30 hores
Raul Espert Tortajada
“Amor al cervell: estudis de 
neuroimatge”

VESPRADA
De 16:30 a 18:30 hores
Raul Espert Tortajada
“Sexe al cervell: estudis de 
neuroimatge”
De 18:30 a 19:30 hores
Anette Kreutz
“Amor i parella. Algunes 
coses que funcionen”

MATÍ:
De 8:30 a 10:30 hores
Cal triar-ne una
Opció A. Senderisme per la 
Marjal (uns 11 km.)
Opció B. Visita guiada al Pa-
lau Ducal i les Escoles Pies.
Opció C. Lliure. Visita a la 
platja o a la ciutat.
De 11:30 a 14:00 hores
Vicente Simón
“Taller mindfulness”
VESPRADA
De 16:00 a 18:00 hores
Alicia Salvador
“Conferència temàtica. 
ESTRÈS I CERVELL”
De 18:00 a 19:00 hores
“Conclusions”


