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Un llibre reflexiona
sobre Joan Fuster
i la realitat social

REDACCIÓ

Publicacions de la Universitat de València acaba de traure a les llibreries l’obra Joan Fuster i
l’anàlisi de la realitat social. El llibre naix de
de les ponències de la VI Jornada Joan Fuster
desenvolupada a Sueca l’any passat. Precisament hui dijous se celebra la VII Jornada, enguany centrada en la filosofia.
REDACCIÓ
En aquest volum es recullen les intervencions dels cinc ponents que participaren en la VI Jornada Joan Fuster, coordinada per Gustau Muñoz i
celebrada a la capital de la Ribera
Baixa. La seua finalitat –com en edicions anteriors– era d’incrementar
amb noves aportacions el coneixement de la personalitat i l’obra de
l’escriptor suecà, així com presentar,
sota enfocaments diversos, unes visions complementàries sobre la concepció fusteriana en diversos aspectes de la realitat social.
Se’n van encarregar els conferenciants Ernest Garcia, catedràtic de
Sociologia (Universitat de València),
Vicenç M. Rosselló, catedràtic de
Geografia (Universitat de València),
Ernest Reig, catedràtic d’Economia
Aplicada (Universitat de València),
Adolf Beltran (periodista i escriptor)
i Josep Ramoneda (filòsof i periodista).
Gustau Muñoz escriu: “L’anàlisi de
la realitat social, en el sentit de la
comprensió del tipus de societat da-

vant la qual es trobava, dels processos de llarga durada que l’havien fet
com era, constitueix un dels elements
clau del pensament fusterià”.
D’altra banda, la Càtedra Joan Fuster de la Universitat de València i l’Ajuntament de Sueca han organitzat
per a hui dijous, dia 12 de novembre,
la VII Jornada Joan Fuster, en aquesta ocasió dedicada al pensament filosòfic de l’escriptor. Les sessions començaran a les 9:30 hores amb una
intervenció del director del Servei de Política Lingüística de la
Universitat de València, Josep V.
Boira; l’alcalde de Sueca, Joan
Baldoví; i la coordinadora dels actes, Neus Campillo.
Al llarg de la jornada, que és
convalidable per un crèdit de lliure elecció, intervindran Josep Maria Terricabras, Tobies Grimaltos,
Margarita Boladeras, Màrius Rius i
Antoni Riera.
La jornada, que se celebra a la
Casa de Cultura de Sueca, inclou
una visita a la Casa Joan Fuster.
La iniciativa es proposa com una
manera de reflexionar sobre el pre-

Joan Fuster, en una fotografia
d’arxiu. A l’esquerra, portada del
llibre editat amb motiu de la VI
Jornada sobre l’intel·lectual
suecà.

sent de la mà de Joan Fuster. Es tracta d’exposar de quina manera es
troben en la seua obra reflexions
que tot i estar arrelades primerament en la seua actualitat s’introdueixen en un futur que és el present actual. És aquesta una característica dels clàssics, que Joan
Fuster compleix amb escreix.

Un congrés
internacional analitza
l’obra de Santayana
REDACCIÓ
El Museu Valencià de la Il·lustració i de
la Modernitat organitza els dies 16, 17
i 18 de novembre un Congrés Internacional sobre Jorge Santayana. Sota la
direcció acadèmica de Sergio Sevilla,
Manuel Garrido i José Beltrán, especialistes de diversos països analitzaran la
figura, la filosofia o les reflexions sobre l’art i la literatura d’aquest pensador de gran originalitat.
Amb el congrés col·laboren la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació
de la Universitat de València, el Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, l’Institut de Creativitat i Innovacions Educatives i el Patronat Martínez
Guerricabeitia, entre altres entitats.
Nascut a Madrid de pares espanyols,
però educat a Boston, on va aconseguir fama com a poeta i filòsof, viatger
excepcional, Jorge/George Santayana
(1863-1952) és un pensador universal.
Ell mateix va saber convertir-se en persona i lloc de trobada, i va bastir ponts
entre ambdues vores de l’Atlàntic. San-

tayana va establir un diàleg, que continua viu, entre les tradicions europea
i nord-americana.
En la seua extensa obra va aconseguir una síntesi d’allò més fèrtil d’ambdues cultures: d’una banda l’europea
de l’antiguitat, la tradició i el classicisme, i, d’una altra, la nord-americana
del pragmatisme i la modernitat.
Actualment s’assisteix a una creixent
presència de la seua obra i a una restitució del seu pensament en el panorama de la filosofia espanyola i internacional. El congrés mostra l’actualitat de Santayana des de la universalitat del seu pensament, la singularitat
de la seua filosofia i l’originalitat de la
seua dimensió estètica.
La primera de les conferències començarà a les 9:30 de dilluns 16 de novembre. Herman Saatkamp (The Richard Stockton College of New Jersey)
ha titulat la seua intervenció George
Santayana: World Citizen.
A més de conferències i comunicacions, hi haurà una presentació de llibres i un concert.

Els cinc rectors de les universitats
públiques valencianes participen dilluns 16 de novembre en un acte organitzat per la Reial Societat Econòmica d’Amics del País. L’acte començarà a les 19 hores al Centre Cultural
Bancaixa (plaça de Tetuan 23).
La intervenció dels rectors s’emmarca en el cicle titulat La investigació com a clau per a la recuperació
econòmica. L’acte de dilluns té com
a títol específic Les Universitats de
la Comunitat Valenciana enfront del
repte de la posada en valor de la
I+D+i.
L’entrada és lliure fins a completar l’aforament. Intervindran Francisco Tomás Vert, rector de la Universitat de València; Juan Juliá Igual,
de la Universitat Politècnica de València; Ignacio Jiménez Raneda, de
la Universitat d’Alacant; Francisco
Toledo Lobo, de la Universitat Jaume
I de Castelló; i Jesús Rodríguez Marín, de la Miguel Hernández d’Elx.
Moderarà Francisco Oltra Climent,
director de la Reial Societat Econòmica d’Amics del País.
Segons els organitzadors, entre
els objetius de la taula redona es troba el debat sobre les accions a realitzar per a crear grups d’excel·lència internacional en investigació bàsica i aplicada, així com incrementar
la transferència dels resultats de la
investigació al teixit productiu. També s’hi analitzarà la possibilitat d’incrementar la contractació de doctors
a les empreses i el volum de la I+D+i
en col·laboració amb empreses, alhora que s’elimina la competència
deslleial.

Simulacre
d’incendi, hui,
a Infermeria
REDACCIÓ

Detall del cartell del congrés.

Hui dijous 12 de novembre es realitza, dins de les Jornades Culturals i
d’Oci de l’Escola Universitària d’Infermeria i Podologia, un simulacre
d’incendi, organitzat per la mateixa
escola i el Servei de Seguretat, Salut
i Qualitat Ambiental de la Universitat, amb la col·laboració de la Unitat
de Protecció Civil de l’Ajuntament de
València.
El simulacre inclourà el desenvolupament de diverses accions, com
ara la detecció de l’incendi, la intervenció davant el foc simulat, l’evacuació de l’escola i l’atenció sanitària urgent de les persones ferides simulades. La finalitat principal de la
iniciativa és de comprovar el funcionament dels mitjans tècnics i humans i la seua organització per
afrontar situacions d’emergència.
També es pretén sensibilitzar tota la
comunitat universitària sobre la importància de l’autoprotecció.

