
Primera circular

(Ontinyent-Bocairent, 23 - 25 d’abril de 2015)

Més informació a: http://festaont.blogs.uv.es
Correu: festaontinyent@gmail.com

Les II Jornades Literatura, Territori i Educació - VI Curs de Cultura Popular naixen de la col·laboració 

i l’esforç conjunt del Grup d’Estudis Etnopoètics i de la Xarxa Interuniversitària d’Innovació Geogra-

fies Literàries 3.0, per trobar punts d’encontre entre els elements la cultura popular relacionada amb 

la festa, en concret les diverses manifestacions de la literatura popular, i el seu ús i projecció dins 

els diferents contextos educatius. Amb aquesta finalitat hem convidat especialistes i professors de 

diferents àmbits –i també estudiants universitaris que ens aportaran les seues recerques, reflexions i 

propostes sobre projectes i recursos festius. La reunió acadèmica, que té tant el caràcter de curs 

com de jornades científiques, pretén esdevenir un encontre formatiu entre estudiants de diferents 

universitats i es vincula a dues ciutats de la Vall d’Albaida, Ontinyent i Bocairent, que a més de la 

seua projecció cultural atresoren un variat patrimoni festiu, viscut intensament com pràctica social 

i col·lectiva.

L’organització acadèmica corre a càrrec del Grup d’Innovació Geografies literàries (Geolit) i del 

Grup d’Estudis Etnopoètics (GEE). Comité organitzador: Alexandre Bataller (coordinador), Anna

Francés, Maria Jesús Francés, Joaquim Gadea, Héctor H. Gassó i Antonio Martín.

http://festaont.blogs.uv.es%20
mailto:festaontinyent%40gmail.com?subject=


Els participants convidats són:

Llorenç Soldevila (UVIC –Geolit)

Tomàs Vibot (UIB – GEE)

Joan Borja (UA – GEE)

Anna Francés (UA – GEE)

Margarida Prats (UB-Geolit)

Carme Oriol (URV – GEE)

Emili Samper (URV – GEE)

Anna Gispert (Apellc – IES Martí i Franquès, Tarragona)

Salvador Palomar (Carrutxa, Reus)

Empar Company (Ceip Bonavista, Ontinyent)

Glòria Bordons (UB-Geolit)

Caterina Valriu (UIB –GEE)

Jaume Guiscafré (UIB –GEE)

Antonio Ariño (UV)

Les Jornades inclouen la Visita al Museu Fester d’Ontinyent, la ruta literària per la Vila d’Ontinyent i 

la passejada pel Bocairent literari i etnopoètic, a més d’alguna actuació musical.

Es lliurarà un certificat d’aprofitament de 30 hores, emés pel Vicerectorat de Participació i Projecció 

Territorial de la Universitat de València.

https://docs.google.com/forms/d/17BgGBs7kzyXKvF5mdgPjbVKuPB6tU4Cf8g6n9ahQHCg/viewform?usp=send_form


La inscripció a les Jornades es farà efectiva amb un ingrés de 35 € al núm. de compte bancari 

següent: ES11 2038 6172 1260 0009 5053

Cal indicar clarament el nom i cognoms de la persona que s’inscriu i emplenar el formulari que

trobareu al codi QR.

 

La matrícula inclou, a més de diferents materials, el desplaçament en autobús (València-On-

tinyent-Bocairent-València) i l’allotjament en un recinte esportiu les nits del 23 i 24 d’abril.

Amb el suport i col·laboració de:

Facultat de Magisteri (UV), Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura (UV), Campus 

d’Ontinyent (UV) - Fundació Universitària de la Vall d’Albaida (FUVA), Vicerrectorat de Participació 

i Proyecció Territorial (UV), Vicerectorat de Cultura i Igualtat (UV), Servei de Política Lingüística 

(UV), Universitat Illes Balears (UIB), Universitat d’Alacant (UA), Universitat Rovira i Virgili (URV), Uni-

versitat de Barcelona (UB), Universitat de Vic (Uvic), Grup Poció (Poesia i Educació), Grup de 

recerca 2014 ARMIF 00017, Ajuntament d’Ontinyent, Ajuntament de Bocairent, Fundació Bromera, 

Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Consell Valencià de Cultura (CVL), Institut d’Estudis Vall 

d’Albaida (IEVA), Majorals de Sant Agustí (Bocairent) i Filà Terç de Suavos (Bocairent).

Una salutació cordial

Alexandre Bataller Català

Coordinador de les II Jornades Literatura, Territori i Educació - VI Curs de Cultura Popular-



PROGRAMA PREVIST

Dijous 23 d’abril

12 h.: Eixida de l’autobús València-Ontinyent des de l’Avinguda Tarongers (Facultat Magisteri).

13’30: Arribada a Ontinyent i allotjament.

14’30: Dinar (comparsa “Moros Marins”, plaça sant Doménec).

16’30: Inauguració del curs 

16’30: Ponència inaugural. Llorenç Soldevila (UVIC –Geolit): La Festa de la Patum i els Castellers: una mirada     

des d’Endrets

17’15: Pausa-café

17’30: David Parra (UV-Geolit): Celebracions escolars a les aules de primària

18’00: Tatiana Jordà (UV): Elements literaris i dramàtics de les festes populars valencianes com a recursos 

educatius

18’30: Antonio Martín (UV-Geolit): La festa vista des de fora. La festa vista per Ticknor al seu ‘Diarios de viaje 

por España’ (1818)

19’00: Taula rodona: La festa vista des de dins. Juan A. Alcaraz i Jesús Bordera (Societat Festers Ontinyent).

19’30: Visita guiada Museu Fester d’Ontinyent (plaça de Baix, 30): Guia: Rafa Torró.

21’00: Sopar (comparsa “Moros Marins”, plaça sant Doménec).

23’00: Actuació grups música jove: Ca la Mera.

Divendres 24 d’abril

10’00 Tomàs Vibot (UIB – GEE): L’Estendard: diada nacional de Mallorca

10’30 Joan Borja (UA – GEE): Festa i poètica popular

11’00 Pausa-café

11’15 Anna Francés (UA – GEE): Les festes valencianes al Baix Segura en el context educatiu

11’45 Margarida Prats (UB-Geolit): Projecte per a infantil sobre les festes de Nadal. Un projecte per a in-

fantil basat en la il·luminació nadalenca.

12’15 Taula d’exposicions joves investigadors (I)

Grup estudiants del Grau d’Infantil del Campus d’Ontinyent: projectes per a infantil basats en festes

Grup d’alumnes de la doble titulació de Mestre (Educació Infantil-Educació Primària) de la UB

Grup estudiants Grau Primària UV: Teatre i festa: propostes didàctiques per a Primària.

Alba Oller / Arnau Alemany(UV): Sant Joan a primària: literatura, foc i territori

Paula Figuerola / Carla Peñarroya (UV – Màster de Secundària): El Nou d’Octubre a través dels projectes

14’00 Dinar (comparsa “Moros Marins”, plaça sant Doménec).

16’00 Carme Oriol (URV – GEE): Castells i castellers: més enllà de la festa



16’30 Emili Samper (URV – GEE): La Baixada de l’Àliga de Tarragona: l’èxit d’un acte festiu espontani

17’00 Pausa-café

17’15: Anna Gispert (APELLC – IES Martí i Franquès de Tarragona): De la paraula a la Festa. Una inter-

pretació de Santa Tecla a Tarragona

17’45: Salvador Palomar (Carrutxa, Reus): Elements teatrals de les festes de Sant Antoni 

18’15: Empar Company (Ceip Bonavista Ontinyent): Festa i projectes escolars

18’45: Taula d’exposicions joves investigadors (II)

Quim Matalí (UV): La Muixeranga d’Algemesí i la seua incidència educativa

Vicent Pons Vidal (UV): La recuperació de la festa la Magdalena de l’Olleria

Mònica Richart (UV): Música festera a l’aula de llengua

20’00: Passeig per la Vila d’Ontinyent. Ruta literària a partir del llibre “El Justícia” de Joan Torró (amb el gui-

atge de l’autor, Àngela Fita i Alfred Bernabeu, cronista Oficial Ontinyent). Inclou la visita sala d’exposicions 

dels Gegants i Cabets del Palau de la Vila d’Ontinyent.

22’00 Sopar (comparsa “Moros Marins”, plaça sant Doménec). Música de la festa.

Dissabte 25 d’abril

9’15: Eixida autobús Ontinyent-Bocairent

10’00: Glòria Bordons (UB-Geolit): La implicació de l’alumnat en projectes de literatura i territori

10’30: Pausa-café

10’45: Caterina Valriu (UIB –GEE): La festa de Carnaval

11’15: Jaume Guiscafré (UIB –GEE): La simbombada: una performance carnavalesca

11’45: Àngel Narro (UV): El carnaval de Guadalupe i el seu valor cultural i didàctic

12’15: Jordi Chumillas (UVIC-Geolit) i Ricard Giramé (UVIC-Geolit): Presentació del llibre Per vells carrers de 

poble. Territori, marca, educació i patrimoni

12’30: Ponència de clausura. Antonio Ariño (UV). La festa a l’era de la postmodernitat i la seua patrimonial-

ització cultural.

13’15: Clausura del curs i lliurament de certificats

13’30-14’15 h.: Passejada pel Bocairent literari i etnopoètic: fira del Llibre (plaça de l’Ajuntament), mirador 

de les covetes, cova del Colomer i pouet de sant Vicent (amb el guiatge de Maria Jesús Francés i Anna 

Francés)

14’30 Dinar

16’00 Passejada pel Bocairent panoràmic

17’00 Tornada Autobús Bocairent-València.


