
http://www.facebook.com/LaMarinaUA/ 

@SeuLaMarinaUA 

Segueix-nos en les xarxes: 

C/ Puríssima, 57-59 
03720 Benissa (Alacant) 
Tel.: (+34) 96 573 3562 
seu.benissa@ua.es 
http://web.ua.es/seus/lamarina/ 

L’assistència a aquelles activitats lliures de matrícula, 
queda oberta a tot el públic i està limitada a l’aforament de la sala 

TALLER MEDITACIÓ 
Sessions de Meditació 

a càrrec de Juan Capó Ferrando  

Tots els dimecres 
20,00 h. 

Col·labora Seu Universitària de La Marina 

Aula 2 Es requereix inscripció prèvia 

CICLE CONFERENCIES-TALLERS 

LA PSICOLOGIA I EL CINEMA 

 Lloc: Seu Universitària de La Marina. 
 Professorat: Alberto Plaza Salán. Psicòleg del COPCV. Col·labora
  dor Docent UPUA. Membre ASOGEROMED 
  Ángela Relucio Ojeda. Psicòloga. Màster en psicolo
  gía clínica, legal i forense 
 Destinataris Educadors, treballadors socials i professionals que  
  treballen amb escolars; ciutadania en general. 
 Criteris d’admissió: Realitzar la preinscripció emplenant el formulari: 
  Formulari 
 Organitzen: Vicerectorat d’Estudis i Formació 
  Universitat Permanent de la Universitat d’Alacant 
 Col·laboren: Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües 
  Seu Universitària de La Marina 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

6 Març 
19,30 h. Versarà sobretot el que envolta la violencia de gènere, incidint i 

analitzant el cicle de la violencia, i les persones que ho provoquen 

i les víctimes que ho pateixen.  
Saló d’actes 

DIVERSITAT FUNCIONAL (DISCAPACITAT) 

22 Març 
19,30 h. 

S’abordarà la diversitat funcional, la dependencia, la normalitza-

ció, la integració, i el papel de la familia en aquest tema. 

Saló d’actes 

OBLIGATORI PREINSCRIBIRSE en aquest formulari on-line. 

http://www.universidadpermanente.com/encuestasUpua/index.php/568679/lang-ca-valencia 

En uns dies rebrà un e-mail amb instruccions. 

*Si el nombre d’alumnat preinscrito en el cicle no supera el mínim establit,  
la Seu Universitària de La Marina pot resoldre la no celebració del mateix 

SALA D’ESTUDI I INTERNET 

Dilluns a Divendres 
10,00 h. a 13,00 h. 
17,00 h. a 21,00 h. 

Universitaris / Universitaries 
(Es necessita presentar DNI o TIU) 

POESIA “A monthly workshop for those interested in 
reading and writing contemporary poetry in Spa-
nish and English” 

15 Març 
17,00 h. 

Poetry Workshop - Taller de poesia 

Sala Coordinació Organitza Stanza Alacant 

Inscripció prèvia Col·labora Seu Universitària de La Marina 

CUENTA CUENTOS 
La colla de Bèrnia 

a càrrec de Fanny Pérez   21 Març 
10,00 a 11,30 h. 

Saló d’actes Organitza Seu Universitària de La Marina 

EXPOSICIÓ 

“Els límits del creixement” 

 de l’Associació Entrepobles. 

 Tracta interessants temes com: 

 Els límits del creixement; 
 La vertadera sostenibilitat; 
 No vivim només, som part d’un ecosistema; 
 Què está passant amb el petroli?; 
 Esprement les últimes gotes; 
 nuclear, gas i carbó; 
 Les renovables són el futur… però son limitades; 
 Adéu a la cultura d’usar i tirar; 
 Què fem amb el nostre model de vida? o amb l’econo-

mia del creixement. 

Guia didàctica: 

http://www.entrepueblos.org/index.php/publicaciones/2922-
expo-limites  

Inauguració: 8 febrer 20,00 h 

Oberta: 8 de febrer al 15 de març 

Visites: dilluns a divendres (10h a 13h) - (17h a 21h)  

Sala d’Exposicions 

Organitzen 
Seu Universitària de La Marina 
Associació Entrepobles 
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