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1. INTRODUCCIÓ 

La Universitat de València a través del servei UVGandia ofereix la 39 Edició de la 

Universitat d’Estiu de Gandia que s'inicia el dia 18 i finalitzarà el dia 22 de juliol de 2022. 

Aquesta edició tractarà sobre el moment crucial en que ens trobem caracteritzat per la 

incertesa que provoquen els conflictes bèl·lics, el canvi climàtic, l’esgotament de 

recursos i la pèrdua de biodiversitat, la inseguretat energètica, els impactes de la 

COVID, el ressorgir dels totalitarismes, l’augment de les desigualtats socials i la crisi de 

la democràcia liberal representativa; però, al mateix temps, assistim al repuntar d’espais, 

relacions i pràctiques que prefiguren la possibilitat d’imaginar futurs millors. Aquesta 

UEG 2022 proposa el repte d’imaginar el present com un encreuament de camins que 

poden conduir al col·lapse o la construcció de societats basades en altres paràmetres i 

valors, més justos i emancipadors. És per això que l’edició portarà per lema “EN LA 

CRUÏLLA DE L’AVENIR”. 

 

2. INFORMACIÓ TÈCNICA DELS CURSOS: 

La informació detallada de cada seminari es troba disponible als següents enllaços: 

S1.- Llengües minoritàries: drets i pràctiques lingüístiques: 

Enllaç: https://cursos.fundacio.es/view/130 

S2.- Cuina i territori: la sobirania alimentària i els ODS en el plat:  

Enllaç: https://cursos.fundacio.es/view/131 

S3.- Contant vinyetes. Seminari pràctic amb Paco Roca: 8h 

Enllaç:  https://cursos.fundacio.es/view/132 

4.- Un futur per la igualtat de gènere en Europa. La lluita contra les violències 

masclistes:  

Enllaç: https://cursos.fundacio.es/view/133 

S5.- Conflictes mediambientals en espais rurals: problemàtiques i reptes a Espanya i 

Amèrica llatina:  

Enllaç presencial: https://cursos.fundacio.es/view/134 

Enllaç en linea: https://cursos.fundacio.es/view/135 

S6.- La guerra Ruso-ucraniana. De la geopolítica a l'economia:  

Enllaç: https://cursos.fundacio.es/view/136 

S7.- Mentides i enganys en l'era de la postveritat. De la filosofia als mitjans de 

comunicació i la política:  

Enllaç: https://cursos.fundacio.es/view/137 

S8.- Economia per a la sostenibilitat de la vida: aportacions des del bé comú i el 

feminisme:  

https://cursos.fundacio.es/view/130
https://cursos.fundacio.es/view/131
https://cursos.fundacio.es/view/132
https://cursos.fundacio.es/view/133
https://cursos.fundacio.es/view/134
https://cursos.fundacio.es/view/135
https://cursos.fundacio.es/view/136
https://cursos.fundacio.es/view/137


                                                         UNIVERSITAT  D’ESTIU DE GANDIA 

3 
 

Enllaç: https://cursos.fundacio.es/view/138 

S9.- El Berlanga que ens faltava:  

Enllaç: https://cursos.fundacio.es/view/139 

S10.- Migrar a la mediterrània, hui: 

Enllaç: https://cursos.fundacio.es/view/140 

S11.- La unió europea després de la pandèmia:  

Enllaç: https://cursos.fundacio.es/view/141 

S12.- Flâuners, urbanites i neorurals. Paisatges literaris:  

Enllaç:  https://cursos.fundacio.es/view/142 

S13.- L'ètica de les cures en l'era de la informació:  

Enllaç:  https://cursos.fundacio.es/view/143 

No s´estableix cap requisit mínim d’inscripció als seminaris. 

3. DURACIÓ 

S1.- Llengües minoritàries: drets i pràctiques lingüístiques: 18h 

S2.- Cuina i territori: la sobirania alimentària i els ODS en el plat: 8h 

S3.- Contant vinyetes. Seminari pràctic amb Paco Roca: 8h 

S4.- Un futur per la igualtat de gènere en Europa. La lluita contra les violències 

masclistes: 4,5h 

S5.- Conflictes mediambientals en espais rurals: problemàtiques i reptes a Espanya i 

Amèrica llatina: 8h 

S6.- La guerra Ruso-ucraniana. De la geopolítica a l'economia: 5h 

S7.- Mentides i enganys en l'era de la postveritat. De la filosofia als mitjans de 

comunicació i la política: 8h 

S8.- Economia per a la sostenibilitat de la vida: aportacions des del bé comú i el 

feminisme: 18h 

S9.- El Berlanga que ens faltava: 10h 

S10.- Migrar a la mediterrània, hui: 15h 

S11.- La unió europea després de la pandèmia: 20h 

S12.- Flâuners, urbanites i neorurals. Paisatges literaris: 12h 

S13.- L'ètica de les cures en l'era de la informació: 5h 

4. PLACES 

Existeixen 30 places per a cada seminari. 

https://cursos.fundacio.es/view/138
https://cursos.fundacio.es/view/139
https://cursos.fundacio.es/view/140
https://cursos.fundacio.es/view/141
https://cursos.fundacio.es/view/142
https://cursos.fundacio.es/view/143
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La inscripció es realitzarà por ordre d'inscripció a través de la plataforma de Cursos de 

FGUV: cursos.fundacio.es. 

Per a inscriure's en un esdeveniment, el/la usuari/a haurà de seleccionar el curs que 

desitja inscriure's. Podrà consultar la fitxa resumen i el programa. 

L´usuari/a escollirà el curs, conferència o taula rodona  que desitja inscriure's i una 

vegada inscrit/a rebrà un correu electrònic de confirmació. 

  

5. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS SEMINARIS 

Els requisits per a l’assistència als cursos de manera presencial són els següents: 

● Accedir al centre respectant les mesures de seguretat e higiene previstes( ús de 

mascareta, etc…)  

● Signar a la fulla de signatures que es posarà a l’entrada de l’aula 

● L’organització pot demanar la seua identificació en qualsevol moment, per tant 

és necessari anar identificat  

● Accedir al curs amb puntualitat per tal de no molestar a la resta d’alumnes  

 

6. PREU  

Els seminaris podran ser gratuïts a excepció del seminari 3 amb un preu de 20€, que 

el pagament es realitzarà per targeta a través de la passarel·la de pagaments 

habilitada. Fiscalitat: l'establida per la normativa vigent. 
 

7. LISTA DE ESPERA 

 

Si s'allibera alguna de les places, s'oferirà a les persones en llista d'espera per ordre 

d'inscripció. 

El/la usuari/a rebrà, a través del correu electrònic que haja indicat en registrar-se, un 

email amb un enllaç que li permetrà accedir a l'aplicació dels cursos. La persona 

interessada haurà de completar la inscripció seguint el procediment habitual. 

Davant qualsevol incidència, haurà de comunicar-ho a través del correu electrònic de 

contacte. 

8. DRETS D'IMATGE 

Les sessions no s´enregistraran a excepció del seminari 5 que es retransmetrà en 

directe en xarxes socials de la Universitat de València i Fundació General de la 

Universitat de València. 

 

9. MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE 

Els/les usuaris/as hauran de complir les mesures en matèria de salut pública vigents de 

la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, 

a conseqüència de la situació ocasionada per la COVID-19 
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10. CERTIFICATS D'ASSISTÈNCIA 

Els certificats podran descarregar-se des de l'aplicació de cursos i es requereix un mínim 

d´assistència del 80%. 

 

11. PROCEDIMENT D'ANUL·LACIÓ 

Veure punt 7 de les condicions generals de l'aplicació de cursos. 

 

12. DESISTIMENT 

Veure punt 12 de les condicions generals de l'aplicació de cursos. 

 

13. CONTACTO 

El correu electrònic de contacte és el següent: uvgandia@uv.es 

 

14. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Es pot consultar en el següent enllaç: 

https://www.uv.es/fundacio-general/ca/fundacio-general/transparencia-bon-

govern/informacio-institucional-organitzativa/politica-privadesa-cursos-fguv.html 

 

15. CONDICIONES GENERALES APLICACIÓN DE CURSOS 

Es pot consultar en el següent enllaç: 

https://www.uv.es/fundacio-general/ca/fundacio-general/transparencia-bon-

govern/informacio-institucional-organitzativa/condicions-legals.html 
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