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Activitats Seu Universitària Petrer 

Programació segon quadrimestre 2019-2020 

 DEL 10 DE FEBRER AL 28 DE MAIG 

 
 

 

Cursos de valencià segon quadrimestre 2019/2020 a Petrer 

 
El Servei de Llengües (SL) de la Universitat d'Alacant organitza cursos 

presencials de 60 hores: 

- 60 h presencials de continguts lèxics i gramaticals 

Nivell: B2 

Preinscripció: del 22 al 27 de gener de 2020 

Dates de realització del curs: del 10 de febrer al 28 de maig de 2020. 

Horari: 

- B2: dilluns i dimecres, 18.00-20.00 h 

Lloc: Seu Universitària de Petrer. C/ Luis Chorro, 7. Petrer 

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 

Tota la informació disponible així com el formulari de preinscripció el pots 

trobar en el Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant. 

 

 

 24 DE GENER 

 
 

 

Presentació del llibre: "Soah. El campo fuera de campo. Cine y 

pensamiento en Claude Lanzmann" 

 
Data: 24 de gener de 2020 

Dia Internacional en Commemoració de les Víctimes de l'Holocaust. 

Hora: 20.00 h 

Lloc: Forn Cultural. Plaça Francisco López Pina s/n. 03610 Petrer 

A càrrec del seu autor: Alberto Sucasas 

Entrada lliure limitada a la capacitat de la sala. 

 

https://web.ua.es/va/seus/petrer
https://www.facebook.com/PetrerUA/
https://alumni.ua.es/index.php?lang=va
https://sl.ua.es/va/formacio/cursos-valencia/2019-20/segon-quadrimestre/seus/cursos-de-valencia-en-la-seu-de-petrer.html
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 DEL 24 DE GENER AL 9 DE FEBRER 

 
 

 

Exposició: "Miradas del Sáhara" 

 
Data: del 24 de gener al 9 de febrer de 2020 

Lloc: Forn Cultural. Plaça Francisco López Pina s/n. 03610 Petrer 

Horari de visites: de dijous a diumenge de 18.30 h a 20.30 h. 

Inauguració: 24 de gener a les 18.30 h 

Entrada lliure limitada a la capacitat de la sala. 

 

 6 DE FEBRER 

 
 

 

Presentació del llibre: "Europa en la época de Napoleón" 

 
Data: 6 febrer de 2020 

Hora: 20.00 h 

Lloc: Centre Municipal de Participació Social "CLARA CAMPOAMOR". C/ 

Óscar Esplá, 6. Petrer 

A càrrec del seu autor: Rafael Zurita Aldeguer 

Entrada lliure limitada a la capacitat de la sala. 

Organitza: Seu Universitària de Petrer 

Sinopsi: 

"Napoleón Bonaparte va marcar una època en la Història d'Europa, que 

el professor Rafael Zurita analitza de manera nova a partir del 

protagonisme compartit per subjectes individuals i col·lectius, tenint en 

compte la mútua influència entre els processos polítics, socials, culturals i 

les guerres. A més, mostra com es va construir el mite de Napoleón i com 

la seua representació ha arribat als nostres dies". 

 

 

 

 

https://web.ua.es/va/seus/petrer
https://www.facebook.com/PetrerUA/
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 DEL 6 AL 21 DE FEBRER 

 
 

 

XIII SETMANA PEL VALENCIÀ 

 
La Seu Universitària i la Regidoria de Normalització Lingüística de 

l'Ajuntament de Petrer, han programat una sèrie d'activitats culturals per 

a la "XIII Setmana pel Valencià" dirigit  als estudiants i les estudiants  dels 

distints Centres Educatius de Petrer, que és desenrotllaran del 6 al 21 de 

febrer de 2020. 

 

Projecció de la pel·lícula en valencià: 

En Ralph destrueix internet 

Dies: 17 y 20 de febrer de 2020 

Horari: 9.15 i 11.45 h. 

Director: Rich Moore i Phil Johnston 

Any: 2018 

Lloc: Centre Cultural, C/ Sant Bartomeu, 5. Petrer 

Entrada gratuïta, concertada amb els centres escolars. 

 

Teatre en valencià: 

La tempestat 

Dia: 12 de febrer de 2020 

Horari: 11.00 h 

Direcció i dramatúrgia: Iván Jiménez 

Lloc: Teatre Cervantes. C/ Gabriel Payà 18. Petrer (Alacant). 

Representació a càrrec de l'Aula de Teatre de la Universitat d'Alacant. 

Entrada gratuïta, concertada amb els IES de Petrer. 

 

Organitza: Seu Universitària de Petrer. 

Col·labora: Regidoria de Normalització Lingüística 

 

 

 

 DEL 6 AL 29 DE MARÇ 

 
 

 

Exposició: "Lenguaje para la igualdad. No tiene nombre" 
 

Data: del 6 al 29 de març de 2020 

Lloc: Forn Cultural. Plaça Francisco López Pina s/n. Petrer 

Horari de visites: de dijous a diumenge de 18.30 h a 20.30 h. 

Inauguració: 6 de març a les 19.00 h 

Entrada lliure limitada a la capacitat de la sala. 

La mostra és una aposta per un llenguatge per la Igualtat en la 

Comunicació, un llenguatge en el qual les dones i el femení tinguen el 

seu espai just i equitatiu. 

 

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


 

  
 

 

 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/                                                     

  

 

 6 DE MARÇ 

 
 

 

Conferència: "Mujeres en el arte" 

 
Data: 6 de març de 2020 

Hora: 20.00 h 

Lloc: Forn Cultural. Plaça Francisco López Pina s/n. 03610 Petrer 

A càrrec de José Manuel Guardia Villar. 

Entrada lliure limitada a la capacitat de la sala. 

¿On estan les dones artistes? ¿Per què moltes grans artistes no han pogut 

passar a la posteritat dins d'una Història de l'Art “oficial” gestionada i 

ocupada, únicament i exclusivament, per homes? La HISTÒRIA necessita 

completar-se. És necessari reescriure-la i incloure les omissions. 

Activitat amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. 

 

 24 I 26 DE MARÇ 

 
 

 

Taller de nutrición simbiótica 

 
Data: 24 i 26 de març de 2020 

Horari: de 18.00 a 20.00 h 

Lloc: Seu Universitària de Petrer. C/ Luis Chorro, 7. Petrer 

Imparteix: Rubén Hernández Romero 

Objectius: 

- Capacitar a l'alumnat per a la preparació de ferments a casa. 

- Comprendre la ciència bàsica darrere de la nutrició simbiòtica. 

- Experimentació pràctica en l'elaboració de ferments durant el taller. 

Descripció: 

Durant aquest taller, s'ensenyen les bases biològiques de la nutrició 

simbiòtica. Consisteix en una part teòrica d'introducció a la microbiologia 

dels aliments, beneficis per a la salut i, una part pràctica en la qual els 

participants aprenen com produir begudes fermentades com, quefir i 

kombucha, i verdures fermentades com chucrut, kimchi i nukazuke. 

D'aquesta manera, es pretén prendre consciència d'hàbits alimentosos i 

estil de vida. 

És necessari que els participants porten taula de fusta per a tallar, 

ganivets, ratlladora de metall i pelador i algunes hortalisses per a utilitzar 

durant el taller. A més, seran necessaris dos pots hermètics com els de la 

foto de grandària aproximat màxim 2 litres. Es recomana portar bata o 

roba vella. 

Inscripció gratuïta fins al 23 de març de 2020. Límit 20 alumnes-es 

https://web.ua.es/va/seus/petrer
https://www.facebook.com/PetrerUA/
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 26 D’BRIL 

 
 

 

Teatre: "Mar de almendros" 

 
Data: 26 d'abril de 2020 

Hora: 19.00 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 l'aforament. 

Aquesta obra, produïda per TEADA (Màster en Art Dramàtic Aplicat de la 

UA) compte 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 tragèdia més gran 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 als 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 de Almendros el seu autor i director, Juan Luis 

Mira. 

 

 

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

