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Activitats Seu de la Marina 

Programació de gener a març de 2020 

7, 14, 21 i 28 de gener   

 

TALLER DE MEDITACIÓ 

Hi col·labora: Seu Universitària de la Marina 

Lloc i hora: aula 2, de 19.45 h a 20.45 h 

Sessions de meditació a càrrec de Martín Diego Gil Fuchs 

Cal inscripció prèvia 

 

 

16 de gener  

 

POESIA 

Organitzat per Stanza Alacant 

Hi col·labora: Seu Universitària de la Marina. 

Lloc i hora: sala de coordinació, a les 17.00 h 

Poetry workshop / Taller de poesia : «A monthly workshop for those 

interested in reading and writing contemporary poetry in Spanish and 

English». 

Cal inscripció prèvia 

 

10-26 de gener  

 
 
 

 

EXPOSICIONS 

Lloc i hora: sala d’exposicions, a les 19.30 h 

«Balls del Corpus a Benissa. 10 anys de participació popular» a càrrec de 

l’Esbart Dansaire de Benissa 

Visites: de dilluns a divendres. de 10 h a 13 h i de 17 h a 20.45 h 

Lloc i hora: Casa Andrés, a les 20 h 

«Dibuixos del concurs infantil escolar sobre la festa 2019» a càrrec de 

l’Associació de Moros i Cristians de Benissa 

Entrada gratuïta limitada a la capacitat de la sala 
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16 de gener 

 

CONFERÈNCIA 

Organitzada per la Seu Universitària de la Marina 

Lloc i hora: Sala d’actes, a les 19 h 

«Sant Antoni: fira i festa, foc i terra, identitat», a càrrec d’Alfons Llorenç i 

Gadea (llicenciat en Filosofia i Lletres i doctor en Filologia) 

Entrada gratuïta limitada a la capacitat de la sala 

 

 

 

DEL 31 DE GENER AL 28 DE FEBRER                             

 

EXPOSICIÓ 

Organitzada per la Seu Universitària de la Marina  

Lloc i hora: sala d’exposicions 

Dia de la inauguració:  31 de gener, a les 19 h  

Visites: de dilluns a divendres, de 10 h a 13 h i de 17 h a 20.45 h 

Inauguració de l’exposició de fotografia «Modernisme & invenció» a 

càrrec de la Fundació Mutua Levante 

Descripció:   

Nou art, nova ciència 

El temps que transcorre des de la construcció de la Tour Eiffel a l’Exposició 

Universal de París de 1889 i l’esclat de la Primera Guerra Mundial, amb l’ús del gas 

mostassa i la nova tecnologia de guerra, serà l’interval acordat pels historiadors 

per a classificar on es va desenvolupar un art nou que a Espanya s’anomenarà 

modernisme. 

Aquests dos esdeveniments, per si mateix, signifiquen i van més enllà del que la 

populista dèria modernista actual pretén. Realment, a final del segle XIX, la 

Revolució Industrial ja ha donat fruits amb una infinitat de màquines i d’invents 

que van transformar la vida quotidiana del planeta. 

En aquesta exposició es volen mostrar unes poques peces representatives 

d’aquells aparells, d’aquelles màquines, d’aquells instruments, d’aquell 

coneixement que, contemporàniament a l’art nouveau, testimonien el 

desenvolupament tecnològic que ens va canviar la manera de viure 

definitivament. 

Entrada gratuïta limitada a la capacitat de la sala 
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31 de gener  

 INSCRIPCIONS ALS TALLERS: MAJORS CONNECTATS AMB LES TIC 

Organitzat per la Seu Universitària de la Marina 

Lloc i hora: aula 1, els dies 3, 4, 6, 10, 11 i 13 de febrer, de 10 h a 12 h 

«Introducció al telèfon intel·ligent, aplicacions de xarxes socials, 

aplicacions de memòria…» a càrrec de Roberto Cabrera 

Requisits per a poder participar-hi: 

Tenir més de 50 anys i disposar de telèfon mòbil (intel·ligent o semblant) o tauleta 

electrònica amb accés a dades i portar els dispositius als tallers. Tenir 

coneixements bàsics de maneig de telèfons mòbils. 

Objectiu: 

Formar en eines útils per a una millor integració social i tecnològica. 

La inscripció és obligatòria i gratuïta i s’ha de rebre confirmació 

d’acceptació de la Seu. Les inscripcions podran fer-se fins al 31 de gener 

per correu electrònic a seu.benissa@ua.es i caldrà indicar les dades 

següents: nom, cognoms, DNI, adreça postal i telèfon. Més informació en 

el telèfon 965 73 35 62. 
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4, 11, 18 I 25 DE FEBRER  

 

TALLER DE MEDITACIÓ 

Hi col·labora: Seu Universitària de la Marina 

Lloc i hora: aula 2, de 19.45 h a 20.45 h 

Sessions de meditació a càrrec de Martín Diego Gil Fuchs 

Cal inscripció prèvia 

 

 

 

7 DE FEBRER                               

 CONFERÈNCIA 

Organitzada per la Seu Universitària de la Marina 

Lloc i hora: sala d’actes, a les 19 h 

«Dona i divinitat»  a càrrec d’Ana Ronda i Femenia (doctora en 

Arqueologia. Responsable de l’Àrea de Catalogació de la Fundació 

d’Investigació Arqueològica L’Alcúdia d’Elx, Universitat d’Alacant) 

Entrada gratuïta limitada a la capacitat de la sala 

 

 

 

13 DE FEBRER  

 

POESIA 

Organitzat per Stanza Alacant 

Hi col·labora: Seu Universitària de la Marina 

Lloc i hora: sala de coordinació, a les 17 h 

Poetry workshop / Taller de poesia : «A monthly workshop for those 

interested in reading and writing contemporary poetry in Spanish and 

English». 

Cal inscripció prèvia 
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DIES 3, 4, 6, 10, 11 I 13 DE FEBRER                               

 TALLERS: MAJORS CONNECTATS AMB LES TIC 

Organitzada per la Seu Universitària de la Marina 

Lloc i hora: aula 1, els dies 3, 4, 6, 10, 11 i 13 de febrer de 10 h a 12 h 

«Introducció al telèfon intel·ligent, aplicacions de xarxes socials, 

aplicacions de memòria, ….» a càrrec de Roberto Cabrera 

Requisits per a poder participar-hi: 

Tenir més de 50 anys i disposar de telèfon mòbil (intel·ligent o semblant) o tauleta 

amb accés a dades i portar els dispositius als tallers. Tenir coneixements bàsics de 

maneig de telèfons mòbils. 

Objetiu: 

Formar en eines útils per a una millor integració social i tecnològica. 

La inscripció és obligatòria i gratuïta i s’ha de rebre confirmació 

d’acceptació de la Seu. Les inscripcions podran realitzar-se fins al 31 de 

gener per correu electrònic a seu.benissa@ua.es i caldrà indicar les 

dades següents: nom, cognoms, DNI, adreça postal i telèfon. Més 

informació en el telèfon 965 73 35 62. 

 

 

 

 

 

14 DE FEBRER                               

 

CONFERÈNCIA 

Organitzada per la Seu Universitària de la Marina 

Lloc i hora: sala d’actes, a les 19 h 

«Problemas prácticos y soluciones de la e-Administración en las 

administraciones locales»,  a càrrec Rubén Martinez Gutiérrez (professor 

titular de Dret Administratiu de la Universitat d’Alacant) 

Entrada gratuïta limitada a la capacitat de la sala. 
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21 DE FEBRER                               

 

CONFERÈNCIA 

Organitzada per la Seu Universitària de la Marina 

Lloc i hora: sala d’actes, a les 19 h 

«El cambio climático y sus efectos en la Marina Alta»,  a càrrec de Jorge 

Olcina Cantos (catedràtic de la Universitat d’Alacant. Director de la Seu 

d’Alacant. President de l’Associació Espanyola de Geografia. Membre 

dels grups d’investigació Clima i Ordenació del Territori, Aigua i 

Ordenació del Territori i Història i Clima) 

Entrada gratuïta limitada a la capacitat de la sala 

 

 

28 DE FEBRER                               

 

CONCERT DE GUITARRA CLÀSSICA 

Organitzat per la Seu Universitària de la Marina 

Lloc i hora: sala d’actes, a les 20 h 

«Màster en Interpretació de Guitarra Clàssica de la Universitat d’Alacant»,  

impartit per l’alumnat del màster 

Entrada gratuïta limitada a la capacitat de la sala 

 

 

 

DEL 6 AL 27 DE MARÇ                             

 EXPOSICIÓ 

Organitzada per la Seu Universitària de la Marina  

Lloc i hora: sala d’exposicions 

Dia de la inauguració:  6 de març, a les 19 h 

Visites: de dilluns a divendres, de 10 h a 13 h i de 17 h a 20.45 h 

Inauguració de l’exposició de pintura, dibuixos i il·lustracions «Trencant 

barreres», a càrrec de Les 9 muses 

I, a continuació, hi haurà un recital de poesia 

Entrada gratuïta limitada a la capacitat de la sala 
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3, 10, 17, 24 I 31 DE MARÇ  

 

TALLER DE MEDITACIÓ 

Hi col·labora: Seu Universitària de la Marina 

Lloc i hora: aula 2, de 19.45 h a 20.45 h 

Sessions de meditació a càrrec de Martín Diego Gil Fuchs 

Cal inscripció prèvia 

 

 

 

 

12 DE MARÇ  

 

POESIA 

Organitzat per Stanza Alacant 

Hi col·labora: Seu Universitària de la Marina 

Lloc i hora: sala de coordinació, a les 17 h 

Poetry workshop / Taller de poesia : «A monthly workshop for those 

interested in reading and writing contemporary poetry in Spanish and 

English» 

Cal inscripció prèvia 

 

 

13 DE MARÇ                               

 

CONFERÈNCIA 

Organitzada per la Seu Universitària de la Marina 

Lloc i hora: sala d’actes, a les 19 h 

«El fantàstic, el realisme màgic i l’inusual en narradores llatinoamericanes 

actuals»  a càrrec de Carmen Alemany Bay (catedràtica del 

Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la 

Literatura de la Universitat d’Alacant) 

Entrada gratuïta limitada a la capacitat de la sala 
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27 DE MARÇ                              

 

PRESENTACIÓ DE LLIBRE 

Organitzat per la Seu Universitària de la Marina 

Lloc i hora: sala d’actes, a les 19 h 

Otras semanas santas  a càrrec de Manuel Alcaraz Ramos (professor de 

Dret Constitucional a la Universitat d’Alacant. Exconseller de 

Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la 

Generalitat Valenciana) 

Entrada gratuïta limitada a la capacitat de la sala 

 

 

 


