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DILLUNS 15. 18.30 H. CONFERÈNCIA INAUGURAL
Democràcia i drets en un món global.
Margarita Soler
Presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

DIMARTS 16. 20.00 H. DEBAT
Educació pública i educació privada. 
Dos models a debat.
MODERA: Juan Manuel Fernández Soria, professor del departament 
d’Educació Comparada i Història de l’Educació de la Universitat de València. 

PARTICIPEN: Miquel Ruiz Collados, president de la Unió de Cooperatives 
d'Ensenyament Valencianes (UCEV).
José M. Alvira, secretario General de Escuelas Católicas.
Alejandro Tiana, secretari d’Estat d’Educació.

DIMECRES 17. 20.00 H. TAULA RODONA 
ACTE ORGANITZAT PER LA CÀTEDRA ALFONS CUCÓ
. L’organització territorial en Espanya.
PARTICIPEN: Carolina Bescansa, sociòloga i politòloga.
Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la 
Universitat de Sevilla.
Salva Enguix, periodista de La Vanguardia, professor de Periodisme 
Polític de la Universitat de València.

DIJOUS 18. 20.00 H. TAULA RODONA
Els drets del planeta.
PARTICIPEN: José David Sandoval, president de Greenpeace España.
Pilar Vega Pindado, doctora en Geografia, professora de la Universidad 
Complutense de Madrid.

MODERA: Maria Asunción Tejedor, professora del departament de 
Metafísica i Teoria del Coneixement de la Facultat de Filosofia.

DIVENDRES 19. 20.00 H. TAULA RODONA
Periodisme i política davant la corrupció.
PARTICIPEN: Francesc Arabí, periodista i autor del llibre 
"Ciudadano Zaplana".
Joan Llinares, director de la Agència Valenciana Antifrau.
Lydia del Canto, directora del diari Levante EMV.



DIMARTS 16. 20.00 H. DEBAT
Educació pública i educació privada. 
Dos models a debat.
MODERA: Juan Manuel Fernández Soria, professor del departament 
d’Educació Comparada i Història de l’Educació de la Universitat de València. 

PARTICIPEN: Miquel Ruiz Collados, president de la Unió de Cooperatives 
d'Ensenyament Valencianes (UCEV).
José M. Alvira, secretario General de Escuelas Católicas.
Alejandro Tiana, secretari d’Estat d’Educació.

DIMECRES 17. 20.00 H. TAULA RODONA 
ACTE ORGANITZAT PER LA CÀTEDRA ALFONS CUCÓ
. L’organització territorial en Espanya.
PARTICIPEN: Carolina Bescansa, sociòloga i politòloga.
Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la 
Universitat de Sevilla.
Salva Enguix, periodista de La Vanguardia, professor de Periodisme 
Polític de la Universitat de València.

DIJOUS 18. 20.00 H. TAULA RODONA
Els drets del planeta.
PARTICIPEN: José David Sandoval, president de Greenpeace España.
Pilar Vega Pindado, doctora en Geografia, professora de la Universidad 
Complutense de Madrid.

MODERA: Maria Asunción Tejedor, professora del departament de 
Metafísica i Teoria del Coneixement de la Facultat de Filosofia.

DIVENDRES 19. 20.00 H. TAULA RODONA
Periodisme i política davant la corrupció.
PARTICIPEN: Francesc Arabí, periodista i autor del llibre 
"Ciudadano Zaplana".
Joan Llinares, director de la Agència Valenciana Antifrau.
Lydia del Canto, directora del diari Levante EMV.

LES NITS 
AL JARDÍ

TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES

22.30 HORES
CASA DE LA MARQUESA



DIJOUS 11. TEATRE

ESCENA ERASMUS PRESENTA 

“UNA CANÇÓ PER EUROPA”
Presentem un espectacle en forma de comèdia i replet de 
cançons en directe de diferents èpoques i estils. Un espectacle 
per a tots els públics que pretén ser un crit d’optimisme i alegria 
davant de la foscor que sembla voler caure sobre nosaltres. “Una 
cançó per a Europa” és el cant a l’esperança d’un grup de joves 
de deu països que, amb el seu exemple, ens mostra que és 
possible creure en el demà i somriure, que el futur no ha de ser 
una tragèdia per molt que alguns la desitgen. Vencerem a la foscor 
amb la comèdia i amb l’alegria.

Escena Erasmus és un projecte convençut que la Unió Europea, 
amb els seus defectes, ha possibilitat un llarg temps de pau i 
concòrdia, i pot ser un espai d’esperança per al futur si no 
renuncia als seus valors fundacionals. Hui, més que mai, apostem 
per una Europa de les persones i de la cultura.



DIVENDRES 12. MÚSICA

LAS LIBELU
Des del Grau de Gandia arriben 
aquestes tres amigues que 
utilitzen la música per a fer crítica 
social. Una fusió de funck, samba, 
reggae, neo, pop i cançò d’autora. 



DIMARTS 16. CINEMA

PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL: 
GURUMBÉ: CANCIONES DE TU MEMORIA NEGRA

Comptarà amb un col•loqui en el que participarà el director 
Miguel Ángel Rosales.

Un documental que rescata de l'oblit la història de l'esclavitud 
africana en la Península Ibèrica, ressaltant el protagonisme que, 
al costat d'altres col•lectius marginals, van tenir en la nostra 
història i la nostra cultura.

Amb l'explotació comercial d'Amèrica, milers d'africans són 
portats a Espanya i Portugal per a ser venuts com a esclaus. 
Alguns seran exportats a les colònies i uns altres es quedaran a 
les ciutats. Aquests últims formaran una població que anirà 
guanyant el seu espai en la societat, enfrontant-se des del 
principi a la seva situació d'esclaus i als forts prejudicis racials.

COL.LABORA: Intermedia Producciones.



DIMECRES 17. MÚSICA

BOTIFARRA I AHMED TOUZANI
Botifarra acaba de presentar Ja fa uns quants anys que el 
músic marroquí Ahmed Touzani (nascut a Tànger) va arribar al 
Genovés, carregat amb el seu violí, el seu llaüt, la seua veu i el 
domini de la música popular del seu país. Ara, després que ell i 
Pep Gimeno “Botifarra” entraren en contacte, i fruit d’un temps de 
treball i de coneixement dels respectius repertoris, ens ofereixen 
“De banda a banda del Mediterrani”, un espectacle on 
descobrirem les increïbles similituds entre la música de les ribes 
nord i sud del Mediterrani.



DIJOUS 18. MÚSICA

PARÍS ANY 1940
LLEVANT ENSEMBLE + MARIA TAMARIT 
L’assaig de l’orquestra de l’òpera ha acabat per hui i alguns dels 
seus mestres tornen a casa en metro. A l’andana algunes 
persones esperen al tren. Hi ha música de carrer tocant per a 
traure’s unes monedes. Les sirenes al carrer anuncien el pròxim 
bombardeig. La tensió i la incertesa regnen en l’estació de 
l’òpera de París, fins que un instrument musical comença a 
sonar. La música, com a instrument d’esperança. 



DIVENDRES 19. MÚSICA

JÚLIA I CLARA ANDRÉS. L’EIX RADICAL
Partint d’un curiós i precís fenomen matemàtic, Júlia i Clara 
Andrés presenten nou projecte musical en comú: L’Eix Radical. 
Una idea que naix arran de la gravació del senzill ‘Punt Vernal’ 
per al Volum 5 de “Hits With Tits”, amb Hidden Track Records, 
emmarcant dues propostes artístiques dins d'un intercanvi de 
melodies i harmonies paral•leles.

Mai les ciències exactes havien estat relacionades amb la 
música d’una forma tan explícita, des de l’atzarós encontre a la 
precisa fórmula resolta. La música d’autora allunyada de 
tecnologies multiplicant-se amb el dream pop més còsmic, i 
viceversa, demostrant una vegada més que l’ordre dels factors 
no altera el resultat. Un resultat que sorprendrà per la seua 
simetria natural.



DEL 8 DE JULIOL AL 31 D’OCTUBRE. EXPOSICIÓ

CREADORS VALENCIANS PELS 
DRETS HUMANS 
70 ANYS DE LA DECLARACIÓ DELS DRETS HUMANS
Sala d’Exposicions de la Universitat de València
c/Tossal 8, Gandia
Inauguració el 8 de juliol a les 19 h.

Comisariada pel dissenyador Boke Bazán, l'exposició “Creadors 
valencians pels drets humans. Setanta anys de la Declaració 
Universal dels Drets Humans” reuneix dissenyadors gràfics 
valencians de primera línia, catorze dones i setze homes, alguns 
dels quals, com ara Mariscal, Pepe Gimeno o Dani Nebot, ja van 
participar en la primera edició. En el seu conjunt, les obres 
gràfiques interpreten, cadascuna des del seu particular punt de 
vista, els principis de la dignitat humana recollits en la Declaració 
Universal dels Drets Humans, un dels textos més visionaris 

de la nostra història contemporània, alhora que llancen una 
mirada esperançadora i mobilitzadora de consciències. 

Aquesta exposició va ser inaugurada a La Nau a novembre de 
2018. Després de València, ha estat Gandia el lloc elegit per iniciar 
la gira d’aquesta mostra. Es podrà visitar fins a finals d’octubre.

DIMARTS 9 DE JULIOL. CONFERÈNCIA
Saló d’actes de la Casa de la Marquesa. 19 h.

Prehistòria i Còmic
A càrrec d’Àlvar M. Pons, Professor de la Universitat de València 
i crític de còmics.
A continuació s’inaugurarà l’exposició “Prehistòria i còmic” 
a la Casa de la Marquesa. 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
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