CURS D'EINES I RECURSOS PER A
INVESTIGAR LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
VALENCIANA (II)
Del 23 al 27 de julio de 2018
Dirección: José Miguel Santacreu Soler
Créditos: 30 horas / 3 créditos ECTS
Precio: estudiantes, PDI/PAS UA, alumniUA y personas desempleadas: 75€. General: 110€
Lugar: Aula Magna Facultad de Filosofía y Letras y sala polivalente de la sede San Fernando
para el día 25 de julio por la tarde
L’objectiu del curs és continuar contribuint a formar els investigadors, els docents, els membres
de les associacions memorialístiques i els ciutadans en general en matèria de didàctica i de recerca
de tots els elements que conformen la memòria democràtica valenciana. Es preparà els
participants en la utilització de les eines i els recursos per a desenvolupar millor la seva tasca de
restaurar la dignitat de les víctimes i conformar un sistema de valors de tolerància, respecte,
democràcia i pau. Perquè el curs siga profitós, també hi haurà sessió de practiques.

Dilluns, 23 de juliol de 2018 - Les eines i els recursos universitaris i la memòria democràtica on line 09:00 a 10:00 José Miguel Santacreu Soler (Universitat d’Alacant)
Presentació del curs
10:00 a 12:00 Matilde Eiroa San Francisco (Universidad Carlos III de Madrid)
La mediación digital de la Historia y la Memoria Democrática. Desafío y potencialidad para la reconstrucción del pasado.
12:00 a 12:30 Recés
12:30 a 14:30 Manuel Ortiz Heras (Universidad de Castilla la Mancha)
La web Víctimas de la dictadura en Castilla-La Mancha
16:30 a 18:30 Ramon Arnabat Mata (Universitat Rovira i Virgili)
Els projectes de l'Institut d'Estudis Penedesencs (en valencià)
18:30 a 19:30 Taula redona (en valencià)
Les eines i els recursos de les universitats valencianes per a la memòria democràtica valenciana, amb la participació de Mélanie Ibáñez Domingo
(Universitat de València), Rosa Monlleó Peris (Universitat Jaume I de Castelló) i José Antonio Pérez Juan (Universitat Miguel Hernández d’Elx).
Modera: José Miguel Santacreu Soler (Universitat d’Alacant)
Dimarts, 24 de juliol de 2018 - Història i poètiques de la memòria democrática 09:00 a 11:00 Mario Santana (Universitat de Chicago)
Memòria democràtica i novel·la (en valencià)
11:00 a 11:30 Recés
11:30 a 13:30 Gabriel Sansano i Belso (Universitat d’Alacant)
Escenes de la memòria democràtica en el teatre actual (en valencià)
16:00 a 18:00 Juan Antonio Rios Carratalá (Universitat d’Alacant)
La memòria democràtica en el llenguatge audiovisual
Dimecres, 25 de juliol de 2018 - Art i memoria 09:00 a 10:00 José Antonio Matínez Prades (Universitat d’Alacant)
Arte y memoria: el caso de la arquitectura entre la Segunda República y el Franquismo
10:00 a 11:00 Isabel Marcillas Piquer (Universitat d’Alacant)
Didàctica de la memòria democràtica urbana a Alacant (en valencià)
11:00 a 11:30 Recés
11:30 a 12:30 Lourdes Navarro Ferrón (Universitat d’Alacant)
La actividad plástica de José Gutiérrez y la memoria democrática
12:30 a 14:30 Ester Alba Pagán (Universitat de València)
El patrimonio cultural y la historia del Arte valenciano y la memoria democrática
18:30 a 19:30 Francisco Javier Consuegra Panaligán (Universitat d’Alacant)
Arte y memoria en la Ciudad de Alicante: taller urbano sobre arquitectura entre la Segunda República y el Franquismo
Dijous, 26 de juliol de 2018 - Escola i capacitats humanes per a la memòria democrática 09:00 a 11:00 David Parra Monserrat (Universitat de València)
Memòria, representacions i usos públics de la Història escolar (en valencià).
11:00 a 11:30 Descans
11:30 a 13:30 Luis Miguel Martínez Otero. (CSIC)
El funcionamiento de la memoria humana
16:00 a 18:00 Cristina Escriva Moscardó, (Asociación Cultural Instituto Obrero-Valencia)
Les fonts orals i la seua aplicació pràctica en l’aula (en valencià)
Divendres, 27 de juliol de 2018 - Mestres, memòria democràtica i cultura de pau.09:00 a 11:00 Fernando López Mora (Universitat de Còrdova i Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos)
Memoria democrática, conflictos y cultura de paz
11:00 a 11:30 Recés
11:30 a 12:30 Rafael Sebastià (Universitat d’Alacant)
El paper de la Escola Normal en la societat alacantina (en valencià)
12:30 a 13:30 José Miguel Santacreu Soler (Universitat d’Alacant)
Avaluació i Conclusions

