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Per Tots Sants qui no estrena no té mans
#PerTotsSantsMonstresValencians #TempsDeTardor

Pròleg


#Temps de Tardor

Fet i fet, amb el canvi d’hora i la minva de llum, sembla que la tardor ja se’ns instal·la
a la comarca i al caràcter. Novembre arriba sempre puntual amb el dia de Tots Sants
i ens recorda que les nits més llargues són també l’oportunitat per gaudir més i millor
d’uns dies més curts.
La programació cultural de la Marina Alta que la MACMA vos presenta mes rere mes
continua agafant força aquest mes de novembre i demostrant la voluntat dels
nostres pobles de fer cultura malgrat els protocols i les restriccions derivades del
marc pandèmic. A tots els ajuntaments que perseveren en la tasca de programar
cultura, les nostres més sinceres reverències. El seu afany és, sense cap mena de
dubte, l’aliment d’aquesta nova agenda que presentem i que compta un mes més
amb la revista cultural final on podràs trobar l’entrevista, les ressenyes o la recepta
d’aquest mes de novembre.
Sense més, vos desitgem que gaudiu de la nostra guia i de la nostra comarca en un
mes de novembre que promet tant com les nostres propostes culturals. Ens veiem a
desembre!

L’equip de la MACMA.

.
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MÚSICA CLÀSSICA
DÉNIA
Dimecres 25
20.00 h – Teatre Auditori
Recital dia Internacional per l’eliminació de la violència de gènere
Concert-recital programa Juno a la tardor
TERESA ALBERO, soprano & FRANCISCO CHOLBI, piano.
Obres de M. Falla, G. Puccini, G. Verdi, E. Lecuona, F. Torroba.
Entrada: lliure amb invitació. Reserva invitació en NOTIKUMI.COM n taquilla el
mateix dia dos hores abans.

TEULADA MORAIRA
Divendres 27
19.00 h – Saló d’actes del Conservatori Professional de Música
Tresalen
Concert didàctic de música antiga i exposició de Luthieria històrica.
Activitat a dintre del Seminari de música concertant Joves Intèrprets 2020.
Entrada lliure, a partir de les 18.30h,
limitada a l’aforament del Saló d’actes d’acord amb les mesures sanitàries.

DÉNIA
Dissabte 28
20.00 h – Teatre Auditori
Les corts de l’amor
Programa juno a la tardor
Amb Mara Aranda. Cants de trobairitz del segle XII al XXI.
Mara Aranda, veu; Sara Àgueda, salteris, arpa i cors; Belisana Ruiz, cítoles, rotta i
cors; Míriam Encinas, flautes, percussió; Patricia García, viola.
Entrada: 3 € en NOTIKUMI.COM En taquilla: dos dies abans de 19 a 21 h. El mateix
dia dos hores abans.
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TEULADA MORAIRA
Diumenge 29
18.30 h – Església de Santa Caterina
Concert d’orgue
Activitat a dintre del Seminari de música concertant Joves Intèrprets 2020.
Entrada lliure, a partir de les 18.30h,
limitada a l’aforament del Saló d’actes d’acord amb les mesures sanitàries

ALTRES MÚSIQUES


PEDREGUER
Diumenge 6
11.00 h – Pels carrers del poble
Música als carrers
11.00 h – Cercavila amb Batuka Katuba i Els Traginers.
18.00 h – Concert a Pl. de l’Amistat
Amb l’actuació de Vienna presentant el disc Hem trobat un pis per a llogar
i Mireia Vives & Borja Penalba presentant el disc Cançons de fer camí.

BENISSA
Diumenge 8
12.00 h – Cementiri municipal
Concert homenatge als internacionals morts a Benissa
A càrrec de la Colla de Xirimiters Pere Bigot.
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BENISSA
Dimarts 10
20.00 h – Saló d’actes municipals
Opera en cinema
Projecció DVD “Aida” de G. Verdi.
Organitza: Amics Òpera Benissa i Ajuntament de Benissa.

CALP
Divendres 13
20.00 h – Saló Blau de la Casa de Cultura
Pasión andaluza
A dintre dels actes del VIII Festival Internacional de Música de Tardor.
Amb l’actuació del pianista José Manuel Cuenca
i la balladora de flamenc Almudena Roga.
Preu: 12 €, es podrà comprar a partir
de les 19.00 h de la mateixa vesprada de l’actuació.
Reserves: i nfo@pal-music.com

PEDREGUER
Divendres 13
20.00 h – Casal Jaume I
Festa Carmelina Sánchez Cutillas
Amb el concert de Laura Esparza i Carlos Esteban.

PEDREGUER
Dissabte 14
18.00 h i 20.00 h – Rocòdrom
Banda de l’Escola de Música
Concert espectacle. Direcció: Merche Femenia Simó.
Primera sessió a les 18 h i segona sessió a les 20 h.
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XÀBIA
Dissabte 14
21.30 h – Església de Sant Bertomeu
Concert Santa Cecília I
A càrrec de la Banda Jove del Centre Artístic Musical de Xàbia.

PEDREGUER
Dijous 19
19.00 h – Casa Municipal de Cultura
Gènesi
+Info: Casa de Cultura.

XÀBIA
Divendres 20
21.00 h – Església Sant Bertomeu
Cicle: Els colors de la música
Concert de Quintet Verger Alé Mediterrani.
Aquesta formació ens convida a fer un recorregut musical per obres
creades per a quintet de vent, d’aires ben diferents però amb
un denominador comú: la procedència dels seus autors,
tots nascuts en terres alacantines.

BENISSA
Dissabte 21
19.30 h – Centre d’Art Taller d’Ivars
Concert de Santa Cecília de la Banda Juvenil

DÉNIA
Dissabte 21
20.30 h – Teatre Auditori
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Concert de santa Cecília
Agrupació artística musical de Dénia. Entrada lliure amb invitació, recull-la al local de
l’Agrupació Artística Musical de Dénia del 9 al 20 de novembre i el mateix de dia en
taquilla una hora abans.

ONDARA
Dissabte 21
12.30 h – Plaça de bous
Crazy Covers
Concert de música.

ONDARA
Diumenge 22
12.30 h – Plaça de bous
Concert de la Banda Infantil i Juvenil d'Ondara
Campanya de la Diputació, Festival D'arts Escèniques Tardor 2020.

GATA DE GORGOS
Diumenge 22
12.00 h – Frontó del Grup Escolar
Concert de tardor
Concert de la Banda de Música de Gata de Gorgos.

PEDREGUER
Diumenge 22
12.00 h – Parc del Patronat
Concert de Santa Cecília
A càrrec de la Banda del Centre Artístic Musical.

XÀBIA
Divendres 27
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20.00 h – Casa de cultura
Cicle: Jazz a 100
Enric Peidro compta amb una sòlida trajectòria que inclou una
extensa discografia així com freqüents gires nacionals i internacionals
i concerts en alguns dels més respectats festivals tant nacionals com europeus.
Enric Peidro saxo tenor, Richard Busiakiewicz Piano,
Andrés Lizón Contrabajo, Carles Pérez Batería.
Preu: 5 €.

ONDARA
Dissabte 28
17.00 h – Plaça de bous
Actuació Musical
A càrrec de l’Agrupació Ntra. Sra. de la Pietat d'Oliva.

TEULADA MORAIRA
Dissabte 28
19.30 h – Auditori de Teulada Moraira
Concert de Santa Cecília
A càrrec de la Societat Lírica i Musical de Benissa.
Col·labora: Ajuntament de Benissa, Auditori Teulada-Moraira
i Fundación CV Auditori Teulada-Moraira.

XÀBIA
Dissabte 28
21.30 h – Església Sant Bertomeu
Concert de Santa Cecília II
A càrrec del Centre Artístic Musical de Xàbia.

ONDARA
Diumenge 29
12.30 h – Plaça de bous
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Concert de Santa Cecília
A càrrec de la “Unió Musical d'Ondara”
Campanya de la Diputació, Festival D'arts Escèniques Tardor 2020.

TEATRE
DÉNIA
Dissabte 7
20.00 h – Teatre Auditori
Carmelo Gómez “A Vueltas Con Lorca”
Recital poètic. Un homenatge al poeta granadí. L’actor Carmelo Gómez i el pianista
Mikhail Studyonov duen a terme un duo de paraula i música l'objectiu del qual és
"submergir" als espectadors "en les veritats senzilles i misteris del poeta universal”.
Entrada: 10 € en NOTIKUMI.COM. En taquilla: dos dies abans de 19 a 21 h .El mateix
dia dos hores abans.

ONDARA
Diumenge 8
19.30 h – Auditori
@Rita_Trobador
D’Esclafit teatre. Per a majors de 15 anys. Campanya de la Diputació
Festival D'arts Escèniques Tardor 2020.

EL VERGER
Dissabte 14
19.00 h – Casa de Cultura
SexualizÄrte
Entrada gratuïta.
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DÉNIA
Divendres 20
20.00 h – Teatre Auditori
Diktat
D’Enzo Corman, Cia. Col·lectiu Intermitent. Direcció: Juan Pastor.
Actors: Toni Misó i Morgan Blasco. Entrada: 3 € en NOTIKUMI.COM En taquilla dos
dies abans/ dos dies antes de 19 a 21 h el mateix dia dos hores abans.

EL VERGER
Dissabte 21
19.00 h – Auditori de la Casa de Cultura
Rita Trobadora

XÀBIA
Dissabte 21
20.00 h – Casa de Cultura
Palabras encadenadas
Per Cooperativa Nirvana.
Preu: 5 €.

PEDREGUER
Diumenge 22
19.00 h – Rocòdrom
@Rita_Trobador
De la Companyia Esclafit Teatre.

ONDARA
Diumenge 29
18.30 h – Auditori
No más Bullying
La companyia Inefable presenta aquest musical.
Campanya de la Diputació, Festival D'arts Escèniques Tardor 2020.
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TEATRE INFANTIL
PEDREGUER
Dijous 5
18.30 h – Casa Municipal
Programa Espanta la por

GATA DE GORGOS
Divendres 6
17.30 h – Biblioteca
L’hora del conte

CALP
Divendres 6
19.00 h – Saló Blau
No tingues por
A càrrec de l’Estranya Companyia. + 6 anys i públic familiar.
Reserva la teua butaca fins al 6 de novembre, de 9.00 a 14.00 h.
Tlf: 965839123

CALP
Dissabte 7
17.00 h – Saló Blau
Contes de monstres i molt nostres.
A càrrec d’Almudena Francés. + 6 anys i públic familiar.
Reserva la teua butaca fins al 6 de novembre, de 9.00 a 14.00 h.
Tlf: 965839123
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EL VERGER
Dissabte 7
17.00 h – Pl. Ajuntament
Oyun
Actuació de la Companyia de cir El Fedito.

DÉNIA
Diumenge 8
12.00 h – Teatre Auditori
La història de Ferdinand
Per Tarannà Teatre. Amb Jaume Costa i Paqui Noguera.
I Festival provincial d’arts escèniques tardor 2020, patrocinat per la Diputació
d’Alacant. A partir de 4 anys. En valencià. 50‘
Entrada: lliure amb invitació. Reserva en NOTIKUMI.COM
En taquilla: el mateix dia dos hores abans.

BENISSA
Dijous 12
17.30 h – Espai cultural i Cases del Batlle
Un fum de contes
Contacontes gratuït.
Per a xiquets i xiquete de 4 a 7 anys. Aforament limitat.
Organitza: Ajuntament de Benissa.

GATA DE GORGOS
Divendres 13
17.30 h – Biblioteca
L’hora del conte
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ONDARA
Diumenge 15
18.30 h – Auditori
La història de Ferdinand
De Tarannà Teatre.  Campanya de la Diputació
Festival D'arts Escèniques Tardor 2020.

ONDARA
Dimecres 18
17.30 h – Plaça de bous
Contacontes
Monipoppins presenta “Contes a la Plaça”

ONDARA
Dijous 19
17.30 h – Plaça de bous
El “mag lucky”
Espectacle de màgia

GATA DE GORGOS
Divendres 20
17.30 h – Biblioteca
L’hora del conte

ONDARA
Divendres 20
17.30 h – plaça de bous
Històries de ratolins
Titelles amb música en directe de “titelles la matallina”.

ONDARA
Dissabte 21
17.30 h – Plaça de bous
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Tirant d'aventures
L'estranya companyia presenta teatre familiar.

ONDARA
Diumenge 22
18.30 h – Auditori
Oyun
Teatre i circ a càrrec de ‘El fedito’.
Campanya de la Diputació, Festival D'arts Escèniques Tardor 2020.

BENISSA
Dijous 26
17.30 h – Sala d’actes de l’Espai Cultural Les Cases del Batlle
Un fum de contes
Contacontes gratuït.
Per a xiquets i xiquetes de 4 a 7 anys. Aforament limitat.

GATA DE GORGOS
Divendres 27
17.30 h – Biblioteca
L’hora del conte

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dissabte 28
11.30 h – Biblioteca
Pipi Calzaslargas
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DANSA
DÉNIA
De l’11 al 15 de novembre
Teatre Auditori
V Ultradansa. Festival de dansa contemporània.
Organitza: Ajuntament de Dénia. Cultura. Col·labora: Centre Coreogràfic de Dénia.
Dimecres 11
20.00 h
- PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL “La Mecànica Quàntica – Live(1989/90) 15’ Intèrprets; Lluís Peris , Joan Pineda.
Música: Bernat Pellicer i Jean Furst. Coreografia: Joan Bernat Pineda. Vestuari:
Oscar Suay.Co-producció de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana
-PERSONNE uno, nadie, muchos” . Grupo ESMOV. 40’’
Angélica Fossemó, Patrizia Murari, China Laudisio, Kel Navarro, Julia Treviño
Fernández, Ulla Heim, María Rodríguez, Lobato , Amanda Luna Corberá Scott, Alex
Hernández. Música en directe/directo: Jonatan Montoro ENTRADA LLIURE amb
invitació.
Reserva en NOTIKUMI.COM. En taquilla: el mateix dia dos hores abans.
Dijous 12
12.20 h
Quan els ocells prenen el vol
Compañía Over & out. Premi Alacant Escena 2019. Intèrprets/intérpretes: Carlos
Peñalver – Federica Fasano. Música: Rubén Martínez.
ENTRADA: 3 € en NOTIKUMI.COM i en taquilla el mateix dia dos hores abans.

Divendres 13
20.00 h
Nuestra danza
Especialitat de contemporani de l’Estudi de Dansa María Carbonell. Intèrprets. Livia
Omedas, Magali Aparisi, Marina Valle, Paula Ginestar, Sofía Capuz, Paula Fernández,
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Irene González, Sofía Capuz, Celia Sierra, Marta Modesto, Angela Tarazona, Lidia,
Marina, Estrella y Pablo Villanueva.
Duració: 40 minuts. ENTRADA LLIURE amb invitació.
Reserva en NOTIKUMI.COM i en taquilla el mateix dia dos hores abans.
Dissabte 14
20.00 h
Dulces Bestias
Cia. Nómadas. Direcció Roberto Torres.
Intèrprets: Paula G. Quintana, Paloma Hurtado, Daniel Morales, Yaiza Pinillos.
Música original. Samuel Aguilar. Vestuari/o: Yaiza Pinillos
“El hombre se viste con tributos animales para transcender su condición de hombre”
Duració: 55 minuts. ENTRADA: 3 € en NOTIKUMI.COM i en taquilla el mateix dia dos
hores abans.

Diumenge 15
12.00 h
Aigua de lluna
Activitat en família. Compañía Improvisada. Amb Henar Fuentetaja - Miguel Tornero.
“Aigua de Lluna” és dansa, ecologia, reciclatge, llum, literatura...
A partir de 5 anys. En valencià
Duració: 53 minuts. ENTRADA LLIURE amb invitació.
Reserva en NOTIKUMI.COM i en taquilla el mateix dia dos hores abans.

CINEMA
DÉNIA
Diumenge 1
19.00 h – Teatre Auditori
Cine Club. T
 he Farewell
Dir.: Lulu Wang EEUU, 2019, 100 min. VO en anglés i mandarí. Subtitulada al
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castellà. Apta per a tots els públics. ntrada 3 € en NOTIKUMI.COM. En taquilla: el
mateix dia dos hores abans.

PEDREGUER
Diumenge 1
19.00 h – Ateneu popular
La criminala
Documental de Jaume Castell. C/La Lluna 47.

BENISSA
Dijous 5
20.00 h – Saló d’actes municipal
No te va a pasar nada
Projecció del curtmetratge i posterior col·loqui
sobre la violència de gènere en adolescents.
Cal inscripció prèvia:: igualtat@ajbenissa.es

DÉNIA
Divendres 6
19.30 h – Espai d’Art Joan Castejón
Segrelles, il·lustrador universal
Projecció del documental. Ignacio Estrela, 2019. Color 105’. En valencià.
Amb la participació del director del documental Ignacio Estrela Blasco. Entrada: lliure
amb invitació. Reserva en culturadenia@ayto-denia.es.

BENISSA
Dies 7,8,14,15,21,22,28 i 29
18.00 h – Sala d’actes municipal
Cinema
Horaris: dissabte de 18.00 a 21.00 h.
diumenge de 18.00 a 21.00 h.
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Entrada: 4 €.
C/ Pare Andreu Ivars, núm. 21, 3ª pl.
*ES PRODUEIX EL CANVI D’HORARI DE LES SESSIONS
DEL DISSABTE PER ADAPTACIÓ AL TOC DE QUEDA MARCAT PER LA
GENERALITAT.

DÉNIA
Diumenge 8
19.00 h – Teatre Auditori
Cine Club. P
 ájaros de verano
Dir.: Ciro Guerra, Cristina Gallego. Colòmbia, 2018, 125 min. VO en wayuunaiki,
castellà i anglés. Subtitulada al castellà. + 12. Entrada 3 € en NOTIKUMI.COM. En
taquilla: el mateix dia dos hores abans.

PEDREGUER
Diumenge 8
19.00 h – Ateneu popular
Encontres de l’exili
Documental de José Gayà, Jaume Durà i Jorge Ramos.
C/La Lluna 47.

DÉNIA
Diumenge 15
19.00 h – Teatre Auditori
Cine Club. Jojo Rabbit
Dir.: Taika Waititi. Nova Zelanda, 2019, 108 min. VO en anglés. Subtitulada al
castellà. + 12. Entrada 3 € en NOTIKUMI.COM. En taquilla: el mateix dia dos hores
abans.

PEDREGUER
Diumenge 15
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19.00 h – Ateneu popular
Fant de terra i Un dia qualsevol
Documental de Toni Lucas.
Duració: Fam de terra: 51 minuts.
Un dia qualsevol: 10 minuts.
C/La Lluna 47.

DÉNIA
Diumenge 22
19.00 h – Teatre Auditori
Cine Club. La innocència
Dir.: Lucía Alemany. Espanya, 2019, 92 min. VO en català. Subtitulada al castellà.
+16. E
 ntrada 3 € en NOTIKUMI.COM. En taquilla: el mateix dia dos hores abans.

PEDREGUER
Diumenge 22
19.00 h – Ateneu popular
Renaixem i Per molt que bufe el vent
Documental de David Segarra.
Duració: 41 minuts.
Renaixem: 12 minuts.
C/La Lluna 47.

PEDREGUER
Dissabte 28
18.00 h – Ateneu popular
No solo duelen los golpes
Projecció del monòleg de Pamela Palenciano.
A dintre de les Jornades Novembre Feminista, entre totes i per a totes
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DÉNIA
Diumenge 29
12.00 h – Teatre Auditori
Cine en família. Els increïbles 2
Recomanada + 6 , 118 min. En valencià.
Entrada: lliure amb invitació. Reserva en NOTIKUMI.COM.
En taquilla el mateix dia dos hores abans/ el mismo día dos horas antes.
Organitza: Regidoria de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Dénia

DÉNIA
Diumenge 29
19.00 h – Teatre Auditori
Cine Club. D
 ios es mujer y se llama Petrunya
Dir.: Teona Strugar Mitevska. Macedònia, 2019, 100 min. VO en macedoni.
Subtitulada al castellà. + 12.
Col·labora: Associació MATRIA. Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència de
Gènere. Entrada 3 € en NOTIKUMI.COM. En taquilla: el mateix dia dos hores abans.

PEDREGUER
Diumenge 29
19.00 h – Ateneu popular
Colombia: en el ojo del huracán
Documental de Pau Soler.
C/La Lluna 47.
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EXPOSICIONS
GATA DE GORGOS
Fins al 6 de novembre
11.30 h – Biblioteca Pública Municipal Carme Miquel
Exposició concurs fotogràfic de lactància materna. Grup Nodrissa

BENISSA
Fins al 14 de novembre
Centre d’Art Taller d’Ivars
Volveremos de las sombras
Exposició de pintura, d’Àngel Celada. Inauguració: dissabte 17, a les 20 h al .
Visites: de dimarts a dissabte, de 18 a 20.30 h
Organitza: Ajuntament de Benissa.

XÀBIA
Fins al 21 de novembre
Ca Lambert
Agua
Exposició d’Anton Gudzykevyech.

DÉNIA
Fins al 29 de novembre
Centre d’Art l’Estació
A cielo descubierto
Exposició de Paula Segarra. Horari: Tots els dies de 10 a 13 h / i de 17 a 21 h.
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XÀBIA
Fins al 6 de desembre
Casa del Cable
Un camino de corazón
Exposició de Nicoletta.

PEDREGUER
Del 2 al 30 de desembre
Casal Jaume I
Exposició del Correllengua 9 d’octubre
Amb obres del CEIP Trinquet i CEIP Alfàs de Pedreguer.

CALP
Del 4 al 30 de novembre
Sala d’exposicions de l’Ajuntament vell
Belmonte, Dupont i Lorente
Horari: 10.00 a 14.00 h i de 16.30 a 19.00 h.
Diumenge i dilluns tancat.
C/Francisco Zaragoza 2.

PEDREGUER
Del 4 al 28 de desembre
Casa Municipal de Cultura
Art viva
Exposició d’Alessandra Raga, basada en l’art i l’interiorisme.

DÉNIA
Del 5 al 21 de novembre
Casa de Cultura. Sala Gran
Exposició de fotografia de John Lillie
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Horari: laborables 11 a 14 h / 17 a 21 h. Dissabte d’11 a 13.30 h i de 18 a 21 h.

BENISSA
Del 6 al 27 de novembre
Seu Universitària de la Marina
Pacífic, els dos rostres d’un oceà
Inauguració: 6 de novembre a les 19.30 h.
Horari: De dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.45 h.
Cal reserva prèvia al 965733562 o a seu.benissa@ua.es

EL VERGER
Del 7 al 30 de novembre
Torre dels Ducs de Medinaceli
Des de la mar
Exposició de Diana Bustamante.
La inauguració serà el dissabte 7 de novembre a les 12:30 h.

DÉNIA
Del 13 al 30 de novembre
Casa de Cultura. Vestíbul
XXIV Concurs fotogràfic de lactància materna
Horari: laborables 11 a 14 h / de 17 a 21 h i dissabte d’11 a 13.30 / 18 a 21 h.

DÉNIA
Del 26 de novembre al 12 de desembre
Casa de Cultura. Sala Gran
Originals
Fotografies dels membres del FOTOCLUB DÉNIA.. Horari: laborables d’11 a 14 h i
de 17 a 21 h. Dissabte d’11 a 13.30 h i de 18 a 21 h.
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XERRADES I POESIA
PEGO
Fins al 2 de novembre
Xarxes socials
Llanceu els versos al món
Grava un vídeo amb el mòbil llegint o cantant un poema d’Estellés.
Cal que el video siga en horizontal llegint o cantant un poema cur d’Estellés i
pengeu-lo a Facebook: Estelles a Pego.
www.facebook.com/estellesapego
Recordeu afegir el nom del poema, l’autor i el hastag #EstellesPego2020

XÀBIA
Del 4 al 25 de novembre
Biblioteca Duanes
Pensar enmig del soroll
Dimecres 4
18.00 h
Errors de judici quotidians: biaixos cognitius
A dintre de les activitats: Pensar enmig del soroll.
Organitza l’Associació Meridià Zero.
Dimecres 11
18.00 h
Fal·làcies! Errors d’argumentació
Organitza l’associació Meridià Zero.
Dimecres 18
18.00 h
Ciència i pensament crític davant les f ake news.
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Organitza l’associació Meridià Zero.
Dimecres 25
Dades: usos i abusos d’estadístiques, gràfiques i altres confusions
Organitza l’associació Meridià Zero.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dimecres 4
19.00 h – Biblioteca
Primers auxilis psicològics per a mares i pares
A dintre de les Jornades Educar en emocions.
Inscripció prèvia: biblioteca@elpoblenoudebenitatxell.org

PEGO
Dimecres 4
19.00 h – Casa de cultura
Al voltant de Galdós
A càrrec de Publio López Mondéjar, foto historiador i
acadèmic de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando,
autor del llibre P
 érez Galdós en el laberinto de España.
Inscripció prèvia: arxiumunicipal@pego.org
691022497

CALP
Dimecres 4
20.00 h – Saló Blau
La ruta de les llegendes. Històries de mort i vida.
A càrrec de Joan Borja i Sanz, professor de la Universitat d’Alacant.
Reserva la teua butaca fins al 6 de novembre, de 9.00 a 14.00 h.
Tlf: 965839123
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BENISSA
Dijous 5
19.30 h – Seu universitària de la Marina
Por qué ya no queda tiempo
A càrrec de Rafa Cervera, periodista i escriptor.
Enllaç: https://web.ua.es/va/seus/online.

DÉNIA
Divendres 6
19.30 h – Espai d’Art Joan Castejón
Segrelles, il·lustrador universal
Projecció del documental. Ignacio Estrela, 2019. Color 105’. En valencià.
Amb la participació del director del documental Ignacio Estrela Blasco. Entrada: lliure
amb invitació. Reserva en culturadenia@ayto-denia.es.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dissabte 7
11.30 h – Biblioteca
Emociona’t: taller d’experiències per a xiquets i xiquetes
A dintre de les Jornades Educar en emocions.
A partir de 5 anys.
Inscripció prèvia: biblioteca@elpoblenoudebenitatxell.org

PEDREGUER
Del 7 al 28
Ateneu popular
Jornades Novembre Feminista, entre totes i per a totes
Dissabte 7
18.00 h
Conferència: La masculinització del moviment antifeixista.
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A càrrec del Col·lectiu Arran.
Dissabte 14
18.00 h.
Conferència: Resistències davant la repressió cap al moviment feminista.
A càrrec de l'Assemblea Feminista de València
Divendres 20
17.30 h.
Taller feminista.
Dissabte 21
18.00 h.
Conferència: Les dones dins el moviment obrer.
A càrrec de la Xarxa de Dones de la Marina Alta.
Dissabte 28
18.00 h.
Projecció del monòleg: No solo duelen los golpes, de Pamela Palenciano.

XÀBIA
Diumenge 8
12.00 h – Riurau d’Arnauda
Concert El Rock&roll también es cosa de niños
Show didàctic en el que s’explica als xiquets, xiquetes,
mares i pares el naixement orige i posterior evolució
i expansió del moviment musical més explosiu de la història.
A càrrec de Miguel Angel Escorcia.

BENISSA
Diumenge 8
12.00 h – Riurau d’Arnauda
Concert El Rock&roll también es cosa de niños
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Show didàctic en el que s’explica als xiquets, xiquetes,
mares i pares el naixement orige i posterior evolució
i expansió del moviment musical més explosiu de la història.
A càrrec de Miguel Angel Escorcia.

BENISSA
Dijous 12
12.00 h – Per internet
Las violencias de género hoy
A càrrec d’Anastasia Téllez, professora Antropologia Social (UMH)
Inscripció prèvia a igualtat@ajbenissa.es

BENISSA
Divendres 13
19.30 h – Sala noble de la Seu Universitària de la Marina
La Unión Europea ante el cambio climàtico
A càrrec de Jaume Ferrer.
Xerrades en línia: www.web.ua.es/va/seus/online

BENISSA
Dissabte 14
19.00 h – Al Centre d’Art Taller d’Ivars
Recital de poemes i pintada d’un mural
A càrrec de Les 9 muses.
Inscripció prèvia a igualtat@ajbenissa.es

BENISSA
Dijous 19
17.00 h – Sala noble de la Seu Universitària de la Marina
Poesía
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A monthly workshop for those interested in reading
and writing contemporary poetry in Spanish and English.
Organitzat per Stanza Alacant.
Cal inscripció prèvia al 965733562 o seu.benissa@ua.es

BENISSA
Divendres 20
19.30 h – Per internet
La Unión Europea ante la crisis migratoria
A càrrec de a càrrec de Jaume Ferrer, catedràtic Dret Internacional Públic i Relacions
Internacionals (UA); Carolina Soler, doctora de Dret Internacional Públic i Relacions
Internacionals (UA) i Isabel Gómez, advocada experta en estrangeria.
Xerrades en línia: w
 ww.web.ua.es/va/seus/online

BENISSA
Divendres 27
19.30 h – Sala noble de la Seu Universitària de la Marina
La Reforma de la Constitución española
A càrrec de Manuel Alcaraz Ramos, professor Dret Constitucional (UA)
i exconseller de Transparència, Responsabilitat social,
Participació i Cooperació de la G. Valenciana.
Cal inscripció prèvia al 965733562 o seu.benissa@ua.es

ACTES I PRESENTACIONS
BENISSA
Dijous 5
19.30 h – Seu Universitària de la Marina
Por qué ya no queda tiempo
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A càrrec de Rafa Cervera.
Enllaç: w
 ww.web.ua.es/va/seus/online

GATA DE GORGOS
Fins al 6
20.00 h – Biblioteca
Vidres en la moqueta
Presentació del llibre i col·loqui amb l’autor Rafa Gomar.

PEDREGUER
Divendres 6
20.00 h – Casal Jaume I
Guillem
Presentació del llibre de Núria Cadenes.

EL VERGER
Divendres 20
19.30 h – Auditori de la Casa de Cultura
Els Poblets
Presentació del llibre.

BENISSA
Dimecres 25
20.00 h – Pl. Germans Ivars
Performance surrender
A càrrec de Ruido Rosa.
Lectura del Manifest contra la violència de gènere.
Inscripció prèvia a igualtat@ajbenissa.es
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CURSOS I TALLERS
BENISSA
Els dies 3, 10,17 i 24
19.45 h – Seu Universitària de la Marina
Taller de meditació
Aula 2 de la Seu Universitària.
Cal inscripció prèvia.

BENISSA
Dies 7 i 14
16.00 h – Internet
Descobreix el que Google pot fer per tu
A càrrec de Robert Cabrera. Per a estudiants d’ESO.
Inscripció prèvia al Casal Jove, de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h.
Tel. 965732352. A/e: casaljove@ajbenissa.es

GATA DE GORGOS
Fins al 15
Biblioteca Pública Municipal Carme Miquel
Gimcana lectora: Espanta la por

PEDREGUER
Divendres 20
17.30 h – Ateneu popular
Taller feminista
A dintre de les Jornades Novembre Feminista, entre totes i per a totes.
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PEDREGUER
Dimecres 25
10.00 h – Conservatori municipal de música
Proves d’obtenció directa del certificat ensenyances elementals de música
Inscripcions on-line: pàgina de facebook
Inscripcions presencials: cada dimecres de novembre de 16.00 a 18.30 h.
Taxa de la prova: 55.15 €.
+Info. 966456200 – conservatoripedreguer@gmail.com

CONVOCATÒRIES
LA MARINA ALTA
Fins a l’1 de novembre
IV Edició del Concurs de Composició Didàctica
de la Província d’Alacant

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) convoca,
amb el suport de la Diputació d’Alacant, la VI Edició del Concurs de Composició
Didàctica de la Província d’Alacant per a Banda de Música. Podran participar en el
concurs tots els/les compositors/as que ho desitgen, amb independència de la seua
província de residència.
S’estableix un PRIMER PREMI dotat amb 3.000,00 euros i un PREMI ACCESIT dotat
amb 1.000,00 euros, concedits amb el suport de l’Excma. Diputació d’Alacant.
Amb la finalitat de promoure la difusió de les obres guardonades, cal destacar que
l’autor/a de l’obra guanyadora autoritzarà les bandes juvenils de les Societats
Musicals a interpretar la seua composició en el marc del pròxim FESTIVAL MÚSICA I
FAMÍLIA organitzat per la FSMCV. A més, aquesta obra s’editarà sota el segell
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editorial federal “FSMCV Edicions” per a la seua major difusió i divulgació dins del
col·lectiu de les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.
Les candidatures es remetran per correu postal o presentaran en mà en les oficines
de la FSMCV (Carrer Sorní, 22-1r. 46004 València) fins al 01 d’octubre de 2020
donant-se a conéixer la decisió del jurat abans de l’1 de novembre de 2020 (no
s’acceptaran obres per correu electrònic, sinó només exemplars en paper).
Davant qualsevol qüestió poden posar-se en contacte amb els serveis administratius
de la FSMCV a través del correu electrònic:
fsmcv@fsmcv.org
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA (BASES DE PARTICIPACIÓ I ANNEX I – D
 ECLARACIÓ
(AUTORIA)

BENISSA
Dimecres 4
19.30 h – Casal Jove
Inscripcions al XXII Ral·li fotogràfic
Dirigit a majors de 12 anys.
Ral·li tindrà lloc el dissabte 7 i diumenge 8.
Inscripcions: de 19.30 a 21.00 h al Casal Jove.
Preu: 12 €. Places limitades.
Informació: https://www.facebook.com/agrupafotobenissa

BENISSA
Tot el mes
Voluntariat x Benissa
Inscripcions a l’activitat de voluntariat municipal.
Informació: Participació Ciutadana, Plaça Portal 1,
Tel. 965730058 ext. #214 o participa@ajbenissa.es
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I MÉS ENCARA
GATA DE GORGOS
Fins al 15 de novembre
Biblioteca Municipal
Gimcana lectora ‘Espanta la por’
+Info i horaris: Biblioteca Municipal.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
A partir del 2 de novembre
10.00 h – Biblioteca municipal
La maleta lila
Projecte de sensibilització social sobre la igualtat
i la lluita contra la violència de gènere.

PEDREGUER
Dijous 5
18.30 – Casa Municipal de Cultura
Programa Espanta la por
Contacontes especial Tots Sants.
Companyia: l’Oracle de l’Est.

ORBA
Dissabte 7 i diumenge 8
10.00 h – C/Alacant, 10
Museu del fang
Obertura del museu dissabte i diumenge pels matins de 10 a 13.30 h. i dissabte de
vesprada de 17.00 h a 20.00 h. Entrada gratuïta.
Per a visites guiades (free tour) i tallers de ceràmica, cal consultar la programació
específica a @culturitza’t orba.
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BENISSA
Diumenge 8
10.00 h – Casal Jove
Mercat filatèlic i numismàtic i de col·leccionisme

DÉNIA
Diumenge 8
10.00 h – Casa de Cultura
Pla de Petracos. Bosc de Carrasques
Carrasques monumentals a la Marina Alta. Inscripció prèvia obligatòria. Enviar
e-mail indicant nom complet, edat i telèfon contacte a: d
 eniaviva@ayto-denia.es
Termini inscripcions: fins les 14 h del dijous anterior a cada excursió. Desplaçament
en autobús. Dinar picnic o bars. Duració: 7 h

ORBA
Dissabte 14 i diumenge 15
10.00 h – C/Alacant, 10
Museu del fang
Obertura del museu dissabte i diumenge pels matins de 10 a 13.30 h. i dissabte de
vesprada de 17.00 h a 20.00 h. Entrada gratuïta.
Per a visites guiades (free tour) i tallers de ceràmica, cal consultar la programació
específica a @culturitza’t orba.

ORBA
Dissabte 21 i diumenge 22
10.00 h – C/Alacant, 10
Museu del fang
Obertura del museu dissabte i diumenge pels matins de 10 a 13.30 h. i dissabte de
vesprada de 17.00 h a 20.00 h. Entrada gratuïta.
Per a visites guiades (free tour) i tallers de ceràmica, cal consultar la programació
específica a @culturitza’t orba.
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DÉNIA
Diumenge 22
10.30 h – La Xara
L’Alt de Benimaquia. W
 orkshop fortificat i empremtes de la producció de vi al
segle VI a. C.
Visita amb guia expert. Informació i reserves: Museu Etnològic de Dénia, 966420260.
De dimarts a dissabte, de 10.30 a 13 h i de 16 a 19 h.
Punt de trobada: La Xara. Entrada sud. Punt tòtems de difusió.
Els participants rebran full de difusió.

ORBA
Dissabte 28 i diumenge 29
10.00 h – C/Alacant, 10
Museu del fang
Obertura del museu dissabte i diumenge pels matins de 10 a 13.30 h. i dissabte de
vesprada de 17.00 h a 20.00 h. Entrada gratuïta.
Per a visites guiades (free tour) i tallers de ceràmica, cal consultar la programació
específica a @culturitza’t orba.

GATA DE GORGOS
Diumenge 29
Grup escolar
Cursa de muntanya: Tres Tossals
Distància: 20 km.
https://www.mychip.es/evento/vi-tres-tossals-citcuit-trail-marina-2021-6

LA VALL D’EBO
Tots els dies
11.00 h – Ebo
Visita Cova del Rull
D’11.00 h a 18.00 h.
Preu: Públic general 4 €, jubilats i xiquets 2,70 €.
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AVANÇAMENT DE DESEMBRE...
PEDREGUER
Dijous 3
18.30 h – Casa Municipal
Conte de Nadal

agenda cultural MACMA | N
 OVEMBRE | 36

COQUES FREGIDES
INGREDIENTS:
1 kg farina
50 gr de rent (de forn,
preferiblement)
Aigua tèbia (mig litre,
tot i afegint-ne fins
que quede apegalosa
la massa)
50 ml d'oli d'oliva
Un polsim de sal

PREPARACIÓ:
Mesclar la farina i la sal amb el rent. Incorporar a poc a poc l'aigua tèbia i l'oli d'oliva.
Pastar bé fins que quede una massa apegalosa. Deixar reposar fins que la massa
alce volum. Fer porcions i estirar en forma de cercles de la grandària que preferim.
En aquest cas, després d'estirar el cercle, fer un forat enmig (el forat és opcional ja
que també hi ha l’opció de no fer-ne).
Tot seguit, calfar en la paella oli de gira-sol i fregir cada coca pels dos costats fins
que quede daurada. Es poden menjar soles o acompanyades del companatge que
preferiu. El majoritari és el de tonyina i ou dur, tot i que també és freqüent el
d’anxoves amb o sense tomaca ratllada. També hi ha l'opció dolça de menjar-les
ensucrades, amb melmelada o crema de cacau.
*Recepta inclosa a M
 enjars de la Marina Alta, editat per la MACMA.
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ACTUALITAT
La MACMA fa un pas històric pel que fa a l’ampliació i diversificació dels serveis
comarcals
El ple de la MACMA aprovà el passat 30 de setembre per unanimitat la modificació
estatutària que s’adapta a la Llei 21/2018 de Mancomunitats i que eixampla de
manera definitiva el marc competencial de l’organisme
Mancomunitat per oficialitzar dins
l’àmbit competencial les àrees de
Turisme, Joventut, Educació i Esports,
la
nova
Llei
21/2018
de
Mancomunitats de la Generalitat
Valenciana instava
l’entitat a
adaptar-se a la nova llei per tal de fer
d’ampliar i diversificar de manera
definitiva els àmbits competencials de
la MACMA.
“Una
mesura
per
a
enfortir
l’administració comarcal i al mateix
temps una oportunitat ineludible per fer
de la MACMA un organisme i canal
d’optimització dels serveis públics a la
Marina Alta”. Amb aquestes paraules, el
president de la MACMA José Ramiro
introduí el passat 30 de setembre el
punt central del plenari que es realitzà a
l’Auditori Teulada Moraira, encapçalat
també per l’alcaldessa del municipi
Rosa Vila. I és que, tal com matisà
Ramiro, després de les recents
modificacions estatutàries de la

Una adaptació que va ser corroborada
per
la
Direcció
General
de
l’Administració Local, per l’àmbit i
representació que suposa en el territori
de la Marina Alta la MACMA,
fonamentalment pel nombre de
poblacions i percentatge d’habitants.
No debades, en l’actualitat la MACMA
està formada per 32 de les 33
poblacions de la comarca, amb la qual
cosa l’organisme dóna servei a una
població de 174.820 habitants –atés el
cens oficial de 2019–, és a dir, el 99,81
% de la població de la comarca. A més
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a més, un punt important reivindicat
durant anys i ara permés per la nova
normativa, és la inclusió dels EATIMS
de la Llosa de Camatxo, Jesús Pobre i
la Xara com a membres de ple dret en
el plenari de l’entitat: una reivindicació
històrica que legitima i visibilitza la
pertinença d’aquestes entitats locals a
la MACMA.
En resum, tal com subratllà Ramiro, la
nova i transcendent modificació
legitima la Mancomunitat com a
plataforma i matriu potencial per a tots
aquells serveis que es vulguen
mancomunar des del consens i les
necessitats dels pobles que en formen
part. De fet, un altre punt del plenari,
també recolzat per unanimitat, va ser
l’aprovació del reglament de la Xarxa
Esportiva Marina Alta, el document que
oficialitza la continuïtat del ja dissolt
CEMA –Consorci Esportiu de la Marina
Alta– per mitjà d’un nou format
administratiu integrat dins la MACMA
que ha sigut consensuat pels tècnics i
tècniques d’Esports de la comarca, així
com pels regidors i regidores de l’àrea.

Una vegada aprovats aquest punts, en
el tram final del ple hi intervingueren el
president de la Xarxa Jove, Aitor Llobell,
la regidora de Joventut de Dénia
Melanie Ivars i el regidor de Joventut
del Poblenou de Benitatxell Víctor
Bisquert per tal de donar compte dels
projectes de la Xarxa Jove Marina Alta.
Tot seguit, també dins dels informes
de Presidència i Gerència, el gerent de
la MACMA Jovi Lozano-Seser resumí
les
accions imminents de la
Mancomunitat dins l’àmbit cultural.
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RESSENYES
NARRATIVA
Paco Bonilla. Narraciones, disidencias y sentencias
(Ediciones Hades, 2019)
Hi ha treballs que subverteixen els
gèneres, els renoven o fins i tot es
barregen en l’articulació d’un discurs
tan creatiu com personal. Aquest és
el cas de Narraciones, disidencias y
sentencias, l’obra amb què el filòsof
Paco Bonilla reuní tota una sèrie de
textos que quallen en un volum on
també hi ha fotografies del propi
autor.
Des de contes guardonats a articles, aquest
heterogeni compendi és una perfecta aproximació
a l’imaginari d’un pensador que fa servir diverses
disciplines a l’hora de descriure la seua visió del
món. Narrador i assagista, Bonilla transcriu així el
paisatge del seu pensament per completar un
treball divers, transversal i abeurat fonamentalment
de l’experiència vital com a eix de la creació.

agenda cultural MACMA | N
 OVEMBRE | 40

POESIA
Josep Orihuel
Cels de sal
(2016)

Hi ha dimensions i veus poètiques
personals i intransferibles que
defineixen llegats literaris i que també
tenen a veure amb els mitjans i la
creativitat per traslladar al lector, al
públic, el missatge. La trajectòria del
rapsode i poeta pegolí representa
aquest exemple de fidelitat a un estil i
a una manera d’entendre la poesia
com a homenatge i prolongació vital. No debades,
en la presentació d’aquest tercer poemari seu,
Josep Orihuel explicava sobre Cels de sal que es
tracta d’un llibre que naix de la idea de «plantar-li
cara a la vida amb un somriure» i és per això que
«parla d’una mar tranquil·la, una mar assosegada,
en la qual es pot viure amb un somriure i
compartint amb la gent del carrer sentiments».
Aquesta visió la reforcen les aquarel·les que
acompanyen els poemes, obra de l’artista Claudia
Ortolà, les quals completen l’abast artístic i
conceptual d’un treball que paga la pena
redescobrir en viu mitjançant l’encert musical i
vocal que suposa el tàndem expressiu que
conformen Orihuel i Ortolà.
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MÚSICA
Dolç Tab Jazz
Revisited, 2018

La música folk continua demostrant
des de la Marina Alta que es pot
reivindicar el nostre patrimoni musical
sense deixar de ser contemporani. La
trajectòria de Dolç Tab Jazz n’és un
exemple recurrent. Després de dos
enregistraments
tan
heterogenis
(Infusió, 2004) com sòlids (Carrera de
Galls, 2008), els quals palesaven la seua
òptica panoràmica de l'escena de la
música tradicional, el nou treball de l'agrupació
encapçalada per Josep Alemany s’endinsa ara
per una drecera més intemporal i seductora
encara. Una nova orientació i perspectiva que
s’abeura de peces populars i les actualitza des
del pes de l’experiència. A l'hora de concebre
aquest exercici de reinterpretació, de relectura,
les cançons guanyen en dimensió i potencial.
D’això és tracta, en resum, el fet de revisitar
repertoris i reviscolar tonades, tal com Dolç Tab
Jazz ha fet en aquest recomanable treball.
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L’ENTREVISTA
ENTREVISTA A NEBULOSSA
Per Jovi Lozano Seser

En un any tan complex i fins i tot insuportable per a la indústria cultural, és ben
esperançadora la irrupció de propostes tan notòries i enèrgiques com Nebulossa: un
miracle musical nascut a Ondara i concretament a la matriu d’Atomic Studio, forjat
des del talent de l’ànima creativa que marcà la trajectòria de Solar, l’agrupació i
avantsala d’aquest nou projecte. Tal com la mateixa banda resumeix en la seua nota
de premsa de presentació: I no, la veritat és que qualsevol paraula es queda curta per
a definir el magnetisme indesxifrable de la nit, les llums de neó, els flaixos
estroboscòpics i aquell synth pop que enfonsa les seues arrels en els anys huitanta,
però es nega a perdre vigència, per molts anys que passen. No debades, Poliédrica de
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mí, el primer àlbum de Nebulossa, és un espectacle que transcendeix la regressió per
abastar territoris absolutament contemporanis on la mestria de la suma de forces
desemboca en excel·lència lúdica i en un pop tan genuí com inconfusible. I és que el
grup format per Mark Dasousa (sintetitzadors, producció), Maria Bas (veu) i Ophelia
Alibrando (bateria) és la vacuna perfecta per a aquests dies i mesos de descontent
pandèmic. Només cal escoltar la solidesa de singles com La colmena o Océano de
palabras per constatar la solvència d’una proposta que guanya essència quan es
gaudeix en viu. No debades, els concerts realitzats fins ara a indrets com Els
Magazinos o l’Alberg de Segària evidencien el potencial d’una banda que destil·la
talent i afany tan pop com popular: la fórmula idònia per desafiar la desesperança i
marcar noves vies per a la redempció. La música, no ens n’oblidem, és això.

-En primer lloc, com heu viscut
aquestos mesos d'incertesa a
causa de la COVID-19?

-Quina crida faríeu per tal de
reviscolar la contractació i
realització de concerts en viu?

La veritat és que quasi que ens ha
vingut molt bé ja que els nostres
treballs ens ocupen molt de
temps. D’altra banda, ens va
servir per a poder planificar i
acabar tot el que teníem pendent.

Podríem fer una crida a tota la
gent perquè se solidaritze amb la
cultura ja que sempre ha estat
poc sostenible i remunerada
sobretot amb els músics i grups
emergents.

-Quin creieu que serà l'impacte de
la pandèmia en el teixit cultural de
casa nostra?
És evident que és un dels sectors
més afectats ja que la mesures
de seguretat estan sent molt més
estrictes
que
en
altres
departaments.
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-Com va nàixer Nebulossa?
Quines són les influències que
vos han inspirat?
Ens apetia virar cap a l'electrònica
i després d'una reclusió de cap de
setmana en un remot lloc de les
muntanyes van sorgir unes
quantes idees gens continuïstes
amb Solar així que decidírem que
anàvem a encetar una nova etapa
inspirada en grups dels 80 que
quedava al marge del que s'havia
fet fins al moment. En aquelles
mateixes muntanyes trobàrem el
nom: Nebulossa. Pel que fa a les
nostres influències, aquestes han
sigut O.M.D., New Order, Joy
Division, The Cure, The Human
League, Depeche Mode, Blondie...

-Com definiríeu el vostre nou
treball?
Synth pop.
-Vos suposa un incentiu, a l'hora
de crear, la vivència d'una etapa
de crisi?
Totalment. Encara que és
lamentable
la
situació,
la
conjuntura dóna marge per a
poder inspirar-te a l'hora de
compondre.

Podeu seguir gaudint de
Nebulossa al seu canal de
YouTube amb els seus videoclips:
Presentació de Nebulossa
https://www.youtube.com/watch
?v=guhPFq3E9-U
La Colmena
https://www.youtube.com/watch
?v=WiEDg1ffF38
Océano de palabras
https://www.youtube.com/watch
?v=K5RvoT_gbew
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DONA’T D’ALTA – FENT CLIC ACÍ
O seguiu-nos a les Xarxes Socials!
Posa m’agrada a la nostra pàgina
de facebook!
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