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n La cinquena edició del festival 
de narració oral Paiporta Món de 
Contes ha tocat la seua fi. En una 
edició marcada per la situació ex-
cepcional de la Covid- 19, el fes-
tival ha adaptat el seu format i les 
mesures de prevenció i protecció 
sanitària a aquestes circumstàn-
cies, tancant una setmana plena 
d’històries i contes que han por-
tat la il·lusió, la màgia i la fantasia 
a la població paiportina. 

La Biblioteca Pública María 
Moliner Ruíz va acollir la sessió 
de clausura, a càrrec de la conta-
contes saragossana Cristina Ver-
bena, que va comptar amb la 
presència de l’alcaldessa de Pai-
porta, Isabel Martín; la vicealcal-
dessa i regidora de Cultura, Mari-
bel Albalat, així com una repre-
sentació de l’equip de govern mu-
nicipal.  

Martín va agrair al seu director, 
Susu Benítez, l’esforç realitzat per 
fer realitat aquest festival, elo-
giant el seu gran nivell: «hem po-
gut comprovar al llarg de tota la 
setmana com al nostre territori, al 
nostre país, tenim tot un elenc de 
contacontes d’una gran categoria 
que ens han acostat a una gran di-
versitat d’històries».  

Per la seua part, Albalat va fe-
licitar tant al personal de la Bi-
blioteca com al director del festi-
val per «haver pogut tirar enda-
vant aquesta proposta cultural en 
un any tan difícil, recordant que 
la cultura és segura».   

La narradora Cristina Verbena 
va dedicar els seus contes sobre 
l’inevitable de la vida, el destí i el 
desig a Llorenç Giménez, qui ,se-
gons va explicar, li va ensenyar a 
ella i a altra molta gent el que és 
aquest ofici.  

La sessió va comptar amb la 
col·laboració de Fesord, que, a 
través de la interpretació en llen-
gua de signes, va fer accessibles 
els contes de la narradora arago-
nesa. 

De l’11 al 18 de desembre Pai-

porta s’ha acostat a les narracions 
tremoloses de dones que viuen a 
soles, amb Paula Carballeira; les 
autobiografies del narrador gadità 
Pepe Maestro, els contes eròtics 
en veu de dona amb Inés Bengoa, 
així com a l’homenatge a la festa 
de la roda de contes dels narra-
dors i narradores valencianes Eva 
Andújar, Nuria Urioz, Carles 

Cano, Patricia Picazo i Vicent Cortés. 
Una volta tancat el festival, es 

pot continuar gaudint del món de 
la narració oral a Paiporta a la Bi-
blioteca, a través de l’exposició 
d’Escola Valenciana dedicada a 
Llorenç Giménez ‘Llorenç Gimé-
nez: l’home, els contes, el país’, 
que es pot visitar fins al 10 de ge-
ner de 2021. 

Paiporta tanca una setmana de contes
u El festival de narració oral ha portat la màgia i la fantasia a la Biblioteca Pública María Moliner 
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Un moment de la sessió de la conta-contes Cristina Verbena a Paiporta Món de Contes. A.P.

La Lliga de Debat 
Universitària 
posarà el focus   
en l’oratòria en 
entorns digitals 
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n La Lliga de Debat de Univer-
sitària de la Xarxa Vives es realit-
zarà en format telepresencial en 
l’edició de 2021. La competició 
d’oratòria, que està adreçada a 
l’estudiantat de les universitats de 
la Xarxa Vives matriculat en el 
present curs, tindrà lloc del 27 
d’abril al 7 de maig de 2021. 

El tema de debat serà «L’actual 
sistema educatiu garanteix el pro-
grés de les persones?». Durant 
tota la competició, els debats es 
disputaran en sales virtuals, i tin-
dran una durada de màxim 16 mi-
nuts, dividits en torns d’interven-
ció de 2 minuts. Cada equip par-
ticipant representarà a la seua 
universitat i estarà format per un 
mínim de 2 i un màxim de 6 mem-
bres, a banda del capità/ana.  

Atès el format telepresencial 
de l’activitat en la propera edició, 
els participants tindran l’oportu-
nitat de formar-se prèviament en 
oratòria digital. Fani Grande serà 
l’encarregada d’impartir un taller 
Fòrum Vives centrat en les eines i 
estratègies necessàries per de-
senvolupar amb èxit un discurs 
públic i oral l’entorn digital.  

La formació se centrarà en as-
pectes com el context i l’entorn 
de la comunicació en línia, la ges-
tió de les emocions i la marca 
personal, les particularitats de 
l’oratòria en canals digitals, la co-
municació no verbal i la preven-
ció de riscos del directe, entre 
d’altres. 

La Lliga de Debat Universitària 
és una competició dialèctica en-
tre equips d’estudiants universi-
taris que debaten sobre un tema 
polèmic i d’actualitat. 

u El tema de la competició 
serà «L’actual sistema 
educatiu garanteix el  
progrés de les persones?»

La narradora Cristina 
Verbena va dedicar  
els seus contes sobre 
l’inevitable de la vida 
a Llorenç Giménez


