Xàtiva
29 i 30 de
novembre
de 2019
Casa de Cultura
(c/ Montcada, 7)

«Escriptura
creativa a l’aula»

programa d’activitats
divendres 29 de novembre
17.00 h Acte de presentació de la Trobada per part de
l’organització, les autoritats locals i els representants de les
entitats col·laboradores.

«Escriure per crear a l’època d’Internet»
17.15 h Ponència de Daniel Cassany sobre l’escriptura en l’era

digital.

Daniel Cassany (Vic, 1961) és professor i
investigador a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Llicenciat en Filologia
Catalana i doctor en Didàctica de la Llengua, ha publicat més de 16 monografies
sobre comunicació escrita i ensenyament
de la llengua i un centenar d’articles científics.

«Escriptivitat: procés narratiu i ganes de contar
històries»
18.45 h Taller de Fani Grande sobre com iniciar l’alumnat en

l’escriptura creativa a través de tècniques narratives.
Presenta: Míriam Salvador, responsable de comunicació de la FBFL.

Fani Grande (Massamagrell, 1966) és presentadora de televisió, guionista, escriptora, bloguera i experta en comunicació.
Imparteix cursos d’escriptura creativa,
continguts digitals, expressió oral i foment lector, entre altres. Ha publicat els
llibres El Fémur de Eva, Empar, fallera major infantil i Empar i Jaume el Primet.

Fora del programa
20.00 h Concert gratuït de Pep Gimeno «Botifarra» duo, al saló
d’actes de la Casa de Cultura.

Entrada lliure fins a completar l’aforament.

programa d’activitats
dissabte 30 de novembre
«La construcció del relat i els personatges»
9.00 h Conferència a càrrec de Xavier Aliaga sobre la seua

experiència com a escriptor.
Presenta: Rosa Mengual, coordinadora d’activitats de la FBFL.
Xavier Aliaga (Madrid, 1970) és periodista i
escriptor. Llicenciat en Filologia Catalana,
és autor d’El meu nom no és Irina (Premi
de la Crítica dels Escriptors Valencians i
Premi Samaruc), Les quatre vides de l’oncle Antoine (Premi Pin i Soler) i Vides desafinades (Premi Joanot Martorell i Premi
de la Crítica), entre altres. Actualment és
responsable de Cultura d’El Temps.

10.15 h - 11 h Pausa-café.

«Poesia i creativitat a l’aula»
11.00 h Diàleg entre Marc Granell i Josep Antoni Fluixà, escriptor i
director de la FBFL.

Marc Granell (València, 1953) és poeta i
traductor. Participà en la fundació de la revista Cairell, que va donar a conéixer una
nova generació de poetes valencians. Ha
dirigit les col·leccions de poesia de Gregal,
la Institució Alfons el Magnànim i Tàndem
Edicions, entre altres. La seua obra ha estat reconeguda amb premis com el Vicent
Andrés Estellés o l’Ausiàs March.

«Iniciatives per a encomanar el gust
per l’escriptura»
12.30 h Diverses institucions públiques i privades organitzen
premis i concursos per a fomentar l’escriptura dins i fora de l’aula.
L’AVL, la Fundació Sambori i la Comissió Cívica Vicent Marçà en són
tres de les més destacades.
Modera: Joan Andrés, membre del consell assessor de la FBFL.
→ L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL)
convoca enguany la tercera edició del Concurs d’Escriptura en Valencià amb el propòsit
de divulgar la institució normativa del valencià.
→ La Fundació Sambori impulsa des de fa 21
anys el Premi Sambori per tal de promoure i
difondre l’ús literari del valencià dins l’àmbit
escolar.
→ La Comissió Cívica Vicent Marçà organitza
el Premi de Narrativa Escolar Vicent Marçà,
que pretén incentivar la creativitat artística i
imaginativa entre els més joves.
14.00 h Cloenda.

Fora del programa
16.00 h Ruta turística gratuïta per la «Xàtiva monumental».
Inscripcions: trobada@fundaciobromera.org
Data límit: 25 de novembre de 2019.
Eixida: Oficina de Turisme de Xàtiva (Av. de Selgas, 2).
Durada aproximada: 1h i 30 minuts.

certificació
Activitat homologada per la Resolució del 17 de setembre de 2019,
de la Secretaria Autonòmica d’Educació de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport.
inscripció
• Totes les persones interessades a inscriure’s a la trobada hauran
d’abonar la quantitat de 20 euros en concepte de matrícula.
• El pagament es farà mitjançant ingrés o transferència:
–Titular del compte: Fundació Bromera
–Número de compte IBAN: Bankia ES60 2038 6013 95 6000074386
–Emissor: nom i cognoms de la persona que s’apunta a l’activitat
–Concepte de l’ingrés o transferència: Trobada Professorat
• Cal emplenar la butlleta d’inscripció que hi ha en l’apartat
«Inscripcions» del web www.trobadaprofessorat.org i enviar una
còpia de l’ingrés o transferència (foto o document escanejat) a
l’adreça electrònica trobada@fundaciobromera.org.
• Termini d’inscripció: fins al 22 de novembre de 2019, inclòs.
• Places limitades.
admissió
Es realitzarà segons aquest ordre de preferència:
• Professorat no universitari de valencià en actiu o en borsa de treball.
• Professorat no universitari d’altres assignatures en actiu o en borsa
de treball.
• Altres (consulteu l’organització: 962 459 704).

* L’organització enviarà
per correu un certificat
d’assistència de la Fundació
Bromera a tot l’alumnat.

Xàtiva

una ciutat per a sentir la història

Estem davant d’una ciutat especial; és ineludible un recorregut pausat pels carrers
per a admirar-ne l’espectacular catàleg monumental, fruit de les vicissituds del
passat i del present. Presidida des de les altures per l’imponent castell, destaquen
la Col·legiata o Seu, l’Hospital Reial, les ermites de Sant Feliu, Sant Josep i Santa
Anna, les esglésies de Sant Pere i de Sant Francesc, la plaça de la Trinitat, l’exconvent de Sant Domènec, la casa natal del papa Alexandre VI, o els nombrosos
palaus de la noblesa de diferents èpoques.

on dormir
Hotel Vernissa
www.hotelvernisa.es
Tel.: 962 27 10 11

Hotel Mont Sant
www.mont-sant.com
Tel.: 962 27 50 81

Casa del Cigroner
www.casadelcigroner.com
Tel.: 675 78 60 41

Casa Aldomar
www.casa-aldomar.com
Tel.: 962 27 65 63

on menjar
El Túnel
Portal València, 22
Tel.: 962 28 82 37

Mont Sant
Ctra. del Castell, s/n
Tel.: 962 27 50 81

Ganesh
Albereda Jaume I, 5
Tel.: 644 72 00 98

Els Porxes
Plaça del Mercat, 34
Tel.: 960 50 92 02

Taberna Kubaba
C/ Botigues, 4
Tel. 625 90 97 43

El Mirador del Castell
Castell de Xàtiva
Tel.: 962 28 38 24

Il Padrino Due
C/ Montcada, 15
Tel.: 962 27 68 23

Public Lounge-Mercat
C/ Botigues, 1-3
Tel.: 962 20 44 50

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

