La Marina contada i passejada:
Francesc Martínez, Enric Valor, Carmelina Sánchez-Cutillas i Bernat
Capó

Del 9 a l’11 de juliol
Seu de Benissa

La Marina contada i passejada:
Francesc Martínez, Enric Valor, Carmelina Sánchez-Cutillas i Bernat Capó
Informació general
Un recorregut literari per la comarques de la Marina –paisatges, tradicions,
llegendes—de la mà del escriptors Francesc Martínez Martínez, Enric Valor,
Carmelina Sanchez-Cutillas i Bernat Capó. Durant els dos primers dies les excursions
seran amb vehicles i passejades. El tercer dia es dedicarà a deplegar àmpliament un
taller literari entorn a aquestes excursions i altres propostes de caire creatiu
relacionades amb la rondallística i l’etnopoètica.















Data: Del 9 a l’11 de juliol de 2014
Lloc: Seu universitària de la Marina (Benissa)
Coordinació: Vicent Brotons Rico, professor del Departament de Filologia
Catalana
Crèdits: 1 LRU / 1 ECTS (validable per 1 crèdit per a la Capacitació o el
Diploma de Mestre en Valencià)
Hores: 15
Preu:
o Estudiants, aturats: 60 €
o General: 80 €
Llengua vehicular: català / valencià
Requisits d’accés: alumnes de la Universitat d’Alacant o qualsevol persona
interessada
Requisits per a l’obtenció del diploma o certificat: assistència al 80% de les
sessions i resum individual de cadascuna de les conferències i valoracions
personals dels temes tractats.
Allotjament: L’alumnat matriculat té la possibilitat d’allotjar-se de forma
gratuïta en l’alberg. Si estàs interessat, has de reservar plaça quan et
matricules.
Els dies 9 i 10 s’hi realitzaran excursions per la comarca. És aconsellable
portar calçat adequat, aigua, capell i menjar a les excursions.

Programa
Dimecres 9 de juliol
08:30-13:30 L’Altea literària de Francesc Martínez i Carmelina Sánchez-Cutillas,
per Joan Borja
Dijous 10 de juliol
08:30-13:30 Espigolant terres amb Bernat Capó i imaginant reialmes amb Enric
Valor, per Vicent Brotons
Diendres 11 de juliol
09:00-14:00 Tallers de recepció i creació literaria: llegendes, contes, jocs literaris,
per Leandre Iborra
Patrocinadors

