
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 

EXPOSICIÓ 

Exposició fotogràfica  

“Paisatges de Valor. Enric Valor (1911-2000)”  

Comissaris Joan Borja i Vicent Brotons 

“L'exposició és un maridatge entre literatura i paisatge que s'insinua als sen-

tits i als sentiments, concebuts com un tot harmònic, en el qual es donen la 

mà la literatura, l'art fotogràfic i el disseny".  

Tracta de paisatges i textos fent al·lusió a aquells que va crear Enric Valor en 

les seues trenta-sis rondalles valencianes” 

https://sri.ua.es/va/cooperacion/fontilles-ua/fontilles-ua.html 

Oberta: 9 de novembre al 9 de gener de 2019 

Visites: dilluns a divendres (10h a 13h) - (17h a 21h) 
Sala d’Exposicions 

Organitza Seu Universitària de la Marina 

TITELLES 
“El color de la gateta”  

a càrrec de Fanny Pérez  

13 Desembre 

09,30 a 13,30h 

Dirigit a alumnat de 1r i 2n d'educació primària  

dels col·legis públics  

Pare Melchor i Manuel Bru de Benissa. 

Sala d’actes Organitza Seu Universitària de la Marina 

SALA D’ESTUDI I  INTERNET 

Dilluns a Divendres 

10,00 h. a 13,00 h. 

17,00 h. a 21,00 h. 

Universitaris / Universitàries 

(Es necessita presentar DNI o TIU) 

POESIA   

Poetry workshop / taller de poesia:  

“A monthly workshop for those interested in reading and  

writing contemporary poetry in Spanish and English” 

Organitza 
19 Desembre 

17,00 h. 
Stanza Alacant 

Col·labora Seu Universitària de la Marina Sala Coordinació 

JORNADA PRESENTACIÓ PACTE PROVINCIAL DE L’AIGUA 

 D. Francisco Sáez Sironi 

 Diputat Àrea de Cicle Hídric. Diputació d'Alacant  

 D. Joaquín Melgarejo Moreno 

 Dir. Institut de l'Aigua i Ciències Mediambientals UA 
 President Comissió per al Pacte Provincial de l'Aigua  

 D. Andrés Molina Giménez 

 Secretari Institut de l'Aigua i Ciències Mediambientals UA 
 Secretari Comissió per al Pacte Provincial de l'Aigua  

Objectius 

La província d'Alacant pateix des de la segona meitat del S. 

XX una situació de dèficit hídric estructural, agreujada per les 

condicions mediambientals pròpies del territori. Davant les 

necessitats de la demanda dels diversos sectors productius i 

ambientals, les sequeres cícliques i els efectes del canvi 

climàtic, s'imposava un necessari PACTE PROVINCIAL DE 

L'AIGUA, que ha sigut possible sota l'estreta col·laboració de 

l'Àrea de Cicle Hídric, de la Diputació Alacant, els investiga-

dors de les Universitats Públiques de la Província (UA i 

UMH), i dels usuaris i representants polítics.  

La Seu Universitària de la Marina, acull aquesta Jornada per 

a presentar i aprofundir en el PACTE PROVINCIAL DE 

L'AIGUA, acord subscrit el 18 d'abril de 2018, en la Diputació 

d'Alacant pels grups de la institució PP, PSOE i Compromís, 

a més del diputat no adscrit, comunitats de regants, sector 

del proveïment, Cambra de Comerç i universitats. Aquest 

acord cerca donar resposta als principals reptes que en 

matèria hídrica té la província d'Alacant i que pretén ser un 

referent.  

Destinataris 

 Tècnics i gestors dels municipis de la Marina Alta, res-

ponsables en matèria d'Urbanisme, Territori, Turisme, 
Medi ambient, Aigües  

 Responsables municipals de la Marina Alta competents 

en les àrees directament implicades.  

 Públic en general  

10 de desembre a les 19,00 hores Data i horari 

Organitza Seu Universitària de la Marina Saló d’Actes 
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