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Descobrint els Miradors Artístics 
d'Alacant, 
per Francisco Pérez Fortes 

Egipte país llegendari, 
per Vicente Ferrara Pascual 

Els xiquets en les guerres. 
¿Víctimes colaterals?, 
per Romualdo Pérez Sánchez 

Una vesprada fotogràfica en el Barri 
Antic d’Alacant, 
per Javier Serrano Sánchez 

Envellir amb dignitat, 
per Alejandro Hernández Blanco 

Manifestacions artístiques populars del 
nostre entorn. El cas especial de Camp de 
Mirra i el seu "Tractat ”, 
per Michèle Giacoma i Vicente Aguilella 

AQUELLS INTERESSATS A REBRE UN DIPLOMA 
D'ASSISTÈNCIA DE CADASCUNA DE LES CONFERÈNCIES, 

HAURAN D'INSCRIURE'S PRÈVIAMENT.  



 La Unió Europea ha declarat a 
2012 com a Any Europeu de l'Enve-
lliment Actiu i de la Solidaritat 
Intergeneracional. La realitat d'una 
Europa envellida, amb els riscos 
socials i econòmics que açò com-
porta ha sigut decisiva a l'hora 

d'abordar aquesta celebració en tots els estats membres. 

 La realitat és que hi ha molta vida després dels 60, i que la 
societat ha de valorar cada vegada més la contribució de les 
persones majors, que en les tres últimes dècades i gràcies al 
desenvolupisme general europeu s'havien menysvalorat, ha 
sigut determinant en la proposta d'incentivar l'envelliment 
actiu i l'acostament, col·laboració i recuperació del respecte 
entre generacions. 

 Aprofitar més de la vida, no menys, quan s'envelleix, tant 
en el treball com a casa o en la comunitat, és un fet que no 
solament afecta cada persona individualment sinó a la societat 
en conjunt i per al qual hem de preparar la nostra societat da-
vant els pronòstics demogràfics i socials que evidencien estu-
dis científics i socioeconòmics 

 Des de la Universitat Permanent i l'Associació d'Alumnes i 
Ex alumnes de la Universitat Permanent, estem desenvolupant 
una intensa labor en aquest sentit des de fa ja més d'una 
dècada. La nostra tasca ha sigut incessant, tant en l'àmbit for-
matiu com en activitats per al desenvolupament personal, pro-
moció de la ciutadania activa i reducció de la dependència. A 
l'any Europeu volem sumar-nos a la iniciativa de conscienciar 
sobre els diferents problemes, les millors maneres d'abordar-
los i les oportunitats de desenvolupament personal que tenen 
les persones majors en una societat per a totes les edats 

 Amb aquestes mires promourem diverses activitats en 
col·laboració amb institucions, col·lectius professionals, asso-
ciacions i tot açò de la mà del Vicerectorat d'Extensió Universi-
tària. Avui presentem un cicle de conferències que sota el títol 
de JORNADES D'ENVELLIMENT ACTIU, PROMOCIÓ DE LA 
CULTURA I DESENVOLUPAMENT PERSONAL, ens mostren 
les inquietuds i aportacions que diversos autors han desenvo-
lupat al seu pas per la Universitat Permanent de la Universitat 
d'Alacant, i com a mostra d'un resultat explícit d'Envelliment 
Actiu. 

	 Sala Miguel Hernández 
Seu Ciutat d’Alacant 

Descobrint els Miradors Artístics d'Alacant, 
per Francisco Pérez Fortes 

Francisco Pérez Fortes ha fotografiat els miradors de certs 
edificis d'Alacant que per diferents valors artístics o arquitec-
tònics han cridat la seua atenció, creant així una col·lecció de 
fotografies de singular interès. Ha publicat un llibre que 

arreplega aquest treball i ara, l'autor ens exposa les seues motivacions i 
els treballs que van fer realitat el seu il·lusionant projecte, al mateix 
temps que ens anima a conèixer, més a fons, l'entorn urbà de la nostra 
ciutat. 

	 Sala Miguel Hernández 
Seu Ciutat d’Alacant 

Els xiquets en les guerres. ¿Víctimes colaterals?, 
per Romualdo Pérez Sánchez 

Les milers de guerres que ha hagut al llarg de la història han 
tingut diferents responsables, culpables o desencadenants 
però cap d'aqueixos conflictes va ser causat per un xiquet o 
una xiqueta. No obstant açò, els xiquets són precisament les 

persones més indefenses i les que en major grau pateixen les seues conse-
qüències. A principis del segle XX es va iniciar un procés prenent cons-
ciència de la necessitat de protegir a la infància i que culminaria amb la 
Declaració dels Drets del Xiquet. L'autor ens convida a conèixer aquest 
procés així com les vicissituds dels xiquets durant la nostra guerra civil i 
les evacuacions que portarien a milers d'ells a diferents països.  

	
Saló de reunions edifici “El Claustre” 
C/ Llauradors 4 i 6 Alacant 
(darrere claustre Con-catedral de S. Nicolás) 

Una vesprada fotogràfica en el Barri Antic 
d’Alacant, per Javier Serrano Sánchez 

L'autor, proposa una activitat composta per tres apartats: a) 
xarra col·loqui: com fer fotografies de Paisatge Urbà (El barri 
antic d'Alacant) d'una hora de durada; b) un itinerari pràctic, 
a manera de passeig pels llocs més interessants i representa-

tius, de dues hores de durada. Ambdues activitats estaran dirigides per 
Javier Serrano fotògraf i col·laborador docent de la UPUA, que comptarà 
amb el suport i col·laboració de personal tècnic de l'Ajuntament d'Ala-
cant, expert en el barri antic d'Alacant; c) finalment, amb els treballs 
fotogràfics dels participants, s'organitzarà una exposició virtual en la 
web la Universitat Permanent. Es recorda tots els participants 
portar les seues càmeres fotogràfiques. 

	

Envellir amb dignitat, 
per Alejandro Hernández Blanco 

El filòsof franc-alemany Albert Schweitzer va dir: "Els anys 
arruguen la pell, però renunciar a l'entusiasme arruga l'àni-
ma". Sí, nosaltres estem d'acord, però en aquesta conferencia
-col·loqui el que intentem és debatre aqueix "entusiasme 

boig" amb el qual s'emboliquen moltes persones majors quan veuen 
acostar-se les últimes etapes de la seua vida. Per descomptat que fem 
proselitisme del fet que viure sense estímuls és com desentranyar un 
llibre que no té text. Però. són les pròpies conviccions cobertes de valors 
les que configuren el llibre de la nostra vida? O per contra... són les boge-
ries atrayents que ens ofereix la societat, les que hem d'acatar sabent que 
no són representatives del respecte ni la consideració que es mereix els 
majors? Ho debatrem entre tots. 

Sala Miguel Hernández 
Seu Ciutat d’Alacant 

	

Manifestacions artístiques populars del nostre en-
torn. El cas especial de Camp de Mirra i el seu 
"Tractat ”, per Michèle Giacoma i Vicente Aguilella 

Les festes populars aglutinen història i costums que roma-
nen vives en el record i formen part de la nostra memòria 
col·lectiva. Es donaran a conèixer, algunes de les festes més 
emblemàtiques del nostre entorn més proper. Representa-

cions artístiques com el "Acte dels Reis Mags", de Canyada de Biar "; El 
Cant de la Sibil·la” d' Ontinyent; Els "Episodis Caudetanos", de Caudete; 
El fenomen de "La Mahoma" i les representacions de teatre popular de 
Camp de Mirra: " El Tractat d' Almirra" i "El Naixement de Jaume I", 
seran abordades pels conferenciants, col·laboradors actius en les festes, 
que persuadiran els assistents d'assistir i participar-hi. 

Sala Rafael Altamira 
Seu Ciutat d’Alacant 

	
Sala Rafael Altamira 
Seu Ciutat d’Alacant 

Egipte país llegendari, 
per Vicente Ferrara Pascual 

Egipte país llegendari però real. Llegendari perquè el roman-
ticisme ho va posar en primera pàgina i encara avui, quan ja 
desgraciadament som menys romàntics, segueix tenint ac-
tualitat malgrat les múltiples idees equivocades o malament 

conegudes. Això és el que anem a abordar a aquesta conferència, on 
intentarem, dins dels límits del temps que disposem, aportar llum des de 
la capacitat i experiència personal d'un estudiós d'aquesta cultura.  
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