Activitats Seu Universitària Petrer
Programació setembre - desembre 2020
DEL 21 DE SETEMBRE AL 22 DE DESEMBRE

El Servei de Llengües (SL) de la Universitat d'Alacant organitza cursos no
presencials de 60 hores
Horari: Hi haurà una videoclasse a la setmana en un dia i hora
determinada.
Dedicació horària: Com a curs no presencial, els horaris de dedicació a
casa se'ls marcarà l'alumnat seguint les pautes del professorat del curs.
Excepte les videoclasses, que caldrà assistir-hi en l'horari determinat. La
faena global és, aproximadament, de 60 hores. Tots els cursos tenen dues
hores setmanals de videoclasse síncrona; és a dir, l'alumnat s'hi ha de
connectar en les hores indicades per a seguir les classes del professorat.
Certificat d'assistència i matrícula a les proves d'acreditació de valencià:
Cal completar el 80% de les activitats obligatòries del curs i assistir al 80%
de les videoclasses per a tindre dret a la matrícula automàtica a la prova
d'acreditació i a un certificat d'assistència.
Sessions de conversa en línia: servirà com a reforç del curs i serà
opcional (a pesar que és recomanable). Seran gestionades pel Centre
d’Autoaprenentatge de Valencià del campus de Sant Vicent (CAU).
Nivell: C1
Preinscripció: del 3 a l'11 de setembre de 2020
Dates de realització del curs: del 21 de setembre al 22 de desembre de
2020.
Horari:
- C1: dilluns, 18.00-20.00 h, en línia
Preus de matrícula:
- 50 € per a l'alumnat / Alumni UA.
- 60 € per a entitats sense ànim de lucre o entitats amb conveni amb la
UA.
- 80 € per al públic en general.
- Gratuït per al PDI de la UA i els treballadors de les empreses de la UA.
Tota la informació disponible així com el formulari de preinscripció el pots
trobar en el Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant.
Qualsevol dubte la pots resoldre en el telèfon 96 590 3485.
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10 DE SETEMBRE
Presentació del llibre: "La Guerra Civil en las comarcas del
Vinalopó 80 años después: Patrimonio y memoria"
Data: 10 de setembre de 2020
Hora: 20.00 h
Lloc: Centre Cultural. C/ Sant Bartomeu, 5. Petrer
Llibre editat per Pedro Payá López. Primer volum de la nova col·lecció
TerritoriUA, l'acte comptarà amb la presència de Carles Cortés Orts,
Vicerector de Cultura, Esport, i Llengües, Eva Valero Juan, Directora del
Secretariat de Seus Universitàries de la UA, Irene Navarro Díaz, Alcaldessa
de Petrer i José Ignacio Pérez Rico, Director General de Qualitat
Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern de la GVA.
Entrada lliure limitada a l'aforament de la sala Per a mantenir els
protocols que aconsellen les autoritats sanitàries, l'assistència ha de ser
prèvia inscripció trucant al telèfon de la Regidoria de Cultura 966 98 94
09.

25 I 26 DE SETEMBRE
Jornadas de museos y colecciones museográficas permanentes
de la Comunitat Valenciana
Data: 25 y 26 de septiembre de 2020
Lloc de realització: Teatre Municipal Cervantes. C/ Gabriel Payá, 18.
Petrer
Inscripció: museo@petrer.es
Aquestes jornades formen part del conjunt d'activitats organitzades entre
la Seu Universitària i l'Excm. Ajuntament de Petrer.
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23 D’OCTUBRE
Conferència:
post-covid"

"Salud,

equidad

y

sostenibilidad

en

la

era

Data: 23 d'octubre de 2020
Hora: 20.30 h
Lloc: Sala d'actes de Caixapetrer. C/ Sant Bartomeu, 2. Petrer 03610
Ponent: Josep Bernabeu Mestre, Doctor en Medicina i Catedràtic
d'Història de la Ciència en la Universitat d'Alacant.
Entrada lliure limitada a la capacitat de la sala Per a mantenir els
protocols que aconsellen les autoritats sanitàries, l'assistència ha de ser
prèvia inscripció trucant al telèfon de la Regidoria de Cultura 966 98 94
09.

13 DE NOVEMBRE
Conferència: "Félix. Un hombre en la Tierra"
Data: 13 de novembre de 2020
Hora: 20.30 h
Lloc: Sala d'actes de Caixapetrer. C/ Sant Bartomeu, 2. Petrer 03610
Ponent: Odile Rodríguez de la Font, Biòloga
Entrada lliure limitada a la capacitat de la sala. Per a mantenir els
protocols que aconsellen les autoritats sanitàries, l'assistència ha de ser
prèvia inscripció trucant al telèfon de la Regidoria de Cultura 966 98 94
09.
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DEL 13 DE NOVEMBRE AL 6 DE DESEMBRE
Exposició: "La Memòria d'un Lloc de Memòria Democràtica"
Data: del 13 de novembre al 6 de desembre de 2020
Lloc: Centre Cultural - Sala Vicente Poveda. C/ Sant Bartolomé, 5 - Petrer
Horari de visites: de dijous a diumenge, de 18.30 h a 20.30 h
Descripció:
Entre 1907 i 1939 el Monument als Màrtirs de la Llibertat va ser un lloc de
memòria democràtica emblemàtica de la ciutat d'Alacant, que les
autoritats franquistes van eliminar en la immediata postguerra. La
fotografia de l'estàtua esculpida per Vicente Bañuls és obra del fotògraf
alacantí Francisco Sánchez, el qual va captar el moment en què les
tropes d'ocupació van arribar a la fi de març de 1939.
Un fet inqüestionable és que el règim de Franco no va poder impedir la
supervivència de les fotografies del monument, com aquesta i unes altres
que es conserven en l'Arxiu Històric Municipal d'Alacant; però sobretot les
reproduïdes en milers de targetes postals editades des del mateix
moment de la inauguració de l'escultura en 1907. Les van fer Hauser i
Manet, Thomas, Roisín, els basars d'Alacant, les llibreries i els fotògrafs
locals com el mateix Sánchez.
Les postals que van circular són un tresor que guarden les famílies en les
caixes que contenen els records personals i les que no van circular, una
joia que acumulen els col·leccionistes de tot el món en els seus àlbums
de postals fotogràfiques antigues.
L'exposició arreplega una mostra significativa de les diferents targetes
postals il·lustrades amb les fotografies del Monument als Màrtirs de la
Llibertat, les quals preserven la memòria del principal lloc democràtico
absent dels alacantins.
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20 DE NOVEMBRE
Teatre: "Mar d’Atmetlers"
Data: 20 de novembre de 2020
Hora: 20.30 h
Lloc: Teatre Municipal Cervantes. C/ Gabriel Payà, 18. Petrer (Alacant)
Text i Direcció: Juan Luis Mira
Produïda per TEADA (Màster en Art Dramàtic Aplicat de la UA)
Entrada gratuïta, limitada a la capcacitat del teatre. Per a mantenir els
protocols que aconsellen les autoritats sanitàries, l'assistència ha de ser
prèvia inscripció telefonant al número de la Regidoria de Cultura 966 98
94 09.
Esta obra, produïda per TEADA (Màster en Art Dramàtic Aplicat de la UA)
conta com el 29 de març de 1939 el vaixell carboner britànic Stanbrook,
amarrat en el port d'Alacant, rescata a 2.638 persones d'una repressió
segura a càrrec dels vencedors de la major tragèdia del nostre país: la
Guerra Civil Espanyola. El capità del Stanbrook, Archibald Dickson, ha
pres la decisió de desobeir les ordres i deixar la càrrega en el port per a
donar una oportunitat a milers de civils, ancians, dones i xiquets per a
salvar-los de la seua destinació en els camps de concentració, de la
misèria i de la repressió. Hores després la milícia italiana bombardejava
l'Stanbrook. La por, l'angoixa i la fam van viatjar amb les 2.638 persones
que s'amuntegaven en el carboner fins a la seua arribada a Orà. A ells, i
a les milers de persones que es van quedar en terra sense una
oportunitat en el Port d'Alacant, ha dedicat cadascuna de les paraules
del llibret de Mar d'Ametlers el seu autor i director, Juan Luis Mira.

Seu Universitària de Petrer
C/ Luis Chorro, nº7
03610 Petrer (Alacant)
Tel: (+34) 96 698 9400 ext. 350 / 96 590 9323. Fax: (+34) 96 590 3839

Web: https://web.ua.es/va/seus/petrer/
Facebook: https://www.facebook.com/PetrerUA/

27 DE NOVEMBRE
Conferència: "La fotografía como herramienta"
Data: 27 de novembre de 2020
Hora: 20.30 h
Lloc de realització: Centre Cultural. C/ Sant Bartomeu, 5. Petrer
Ponent: Estela de Castro
Entrada lliure limitada a la capacitat de la sala, per a mantenir els
protocols de distanciament social que aconsellen les autoritats sanitàries.
Conferència dedicada específicament a fotògrafs amateurs i públic en
general, en la qual Estela de Castro farà un recorregut pels projectes i
treballs més representatius que ha realitzat al llarg de la seua carrera,
posant l'accent principalment en la part de retrat. Incidint en com la
fotografia pot convertir-se en una eina per a lluitar per les nostres
conviccions personals.

28 I 29 DE NOVEMBRE
Taller de retrato con luz natural
Data: 28 i 29 de novembre de 2020
Curs de 1,20 crèdits ECTS
Lloc de realització: Seu del Grup Fotogràfic de Petrer. Museu de la Festa.
Plaça Ramón y Cajal, 3. Petrer
PLACES LIMITADES A 20. Els socis del Grup Fotogràfic tindran prioritat en
l'ordre de matrícula.
CURS PENDENT D'APROVACIÓ.
Preinscripció: oberta fins al 26 d'octubre
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