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Enguany als Reis els demanarem 3 coses, que vinguen carregats de cabassos de
salut, de sacs de resiliència i paquets plens d’esperança.
#Reis2021 #AmbResponsabilitat

Pròleg


#UnaCarta #TresDesitjos
Iniciem un any que esperem siga el definitiu per posar punt i final a uns mesos
que ningú mai hauria pogut imaginar. Als Reis més estimats per totes i per tots, els
volem demanar tres coses: A Melcior que ens porte cabassos de bona salut, a Gaspar
que vinga ben carregat de sacs de resiliència i a Baltasar li preguem que ens porte
caixes i caixes d’esperança. Perquè com sempre han dit les nostres persones majors,
“no hi ha mal que dure 100 anys” encara que no ho parega, així que no desesperem, tot
passa, amb l’esforç de totes i de tots i amb responsabilitat, encetem un nou any ple de
nous camins per començar a caminar. Cal combatre la peresa i amb cada mot
acréixer l'esperança, en paraules del gran mestre Miquel Martí i Pol, que ara vos
regalem ací en aquesta humil aportació:
<< No tot és desar somnis pels calaixos
rodejats d’enemics o bé d’objectes
que subtilment i astuta ens empresonen.
Perquè viure és combatre la peresa
de cada instant i restablir la fonda
dimensió de tota cosa dita,
podem amb cada gest guanyar nous àmbits
i amb cada mot acréixer l’esperança.
Serem allò que vulguem ser.
Pels vidres
del ponent encrespat, la llum esclata >>

Bon any i millor 2021. L’equip de la MACMA.
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MÚSICA CLÀSSICA
XÀBIA
Dissabte 23
21.00 h – Església sant Bertomeu
Requiem
OP. 48 G. Fauré
Teresa Albero, soprano – Vicente Antequera, baríton – Francisco Pineda, violoncel –
Silvia Ferrer, piano i orgue – Pere Vicalet, director.
Més info: Casa de Cultura.

ALTRES MÚSIQUES


XÁBIA
Dissabte 2
16.00 h. – Església de Sant Bertomeu
21.00 h – Església de Sant Bertomeu
C
 oncerts centre Artístic Musical Xàbia
Més info: Casa de Cultura.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dissabte 2
17.00 h – Pl. de les Pesqueres
El poble canta al Nadal
Amb la participació de la Bandeta infantil, Bandeta Juvenil, Emsemble de saxos, la
Colleta de l’escola, Danses Morro Falquí, el Cor Jove i el Cor Parroquial.
Activitat subjecta a places limitades.
Més info: Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell.
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TEULADA MORAIRA
Dimecres 6
19.00 h – Església de Santa Caterina
Concert d’Epifania
In Memoriam de Josef Lammerz.
Seminari d’orgue i trompeta.
Intèrprets: Josep Vicent Giner, orgue – Joaquín Cabrera, trompeta.
Més informació en l’Ajuntament de Teulada.

GATA DE GORGOS
Diumenge 17
12.00 h – C/ La Pau
Concert d’any nou
Concert de la bandeta juvenil i banda unió musical de gata.
Més info: Ajuntament de Gata de Gorgos.

BENISSA
Dissabte 23
18.30 h – Centre d’Art Taller Ivars
Concert de la Coral Benissenca
Organitza: Coral Benissenca i Ajuntament de Benissa.
Més info: Ajuntament de Benissa.

TEATRE
TEULADA MORAIRA
Diumenge 3
18.30 h – Auditori Teulada Moraira
Emportats
La Trócola Cia. Entrada gratuïta.

BENISSA
Dijous 7 i divendres 8
Saló d’Actes Municipal
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El Verí Del Teatre
Amb Joan Nave, a càrrec de Senda Cultural.
Divendres 8, 2 sessions:
●
A les 12.30 h, tancada per a l’alumnat de 2n Batxillerat de l’IES Josep Iborra de
Benissa.
●
A les 20.00 h, oberta al públic en general, amb inscripció prèvia gratuïta al tel.
674 204 596,
Els dies 7 i 8 de gener, de 8.00 h a 15.00 h fins a completar l’aforament del saló.
Organitza: Ajuntament de Benissa.

TEULADA MORAIRA
Diumenge 17
18.30 h – Auditori Teulada Moraira
Eugeni Alemany, en persona guanye
Durada: 70’
Entrades a la venda en: taquilles auditori i instanticket.es.

TEULADA MORAIRA
Dissabte 30
19.00 h – Auditori Teulada Moraira
Concha Velasco – La habitación de María
Entrades a la venda en: taquilles auditori i instanticket.es.

TEATRE INFANTIL
EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dissabte 2
12.00 h – Pl. de les Pesqueres
Un dia en el circ
Activitat subjecta a places limitades.
Més info: Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Diumenge 3
17.00 h – Pl. de les Pesqueres
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Actuació de Rondaballs
Activitat subjecta a places limitades.
Més info: Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell.

GATA DE GORGOS
Divendres 8
17.30 h – Facebook de la biblioteca “Carme Miquel”
L’hora del conte des de casa
Cada divendres un conte diferent.

GATA DE GORGOS
Divendres 15
17.30 h – Facebook de la Biblioteca “Carme Miquel”
L’hora del conte des de casa
Cada divendres un conte diferent.

GATA DE GORGOS
Divendres 22
17.30 h – Facebook de la Biblioteca “Carme Miquel”
L’hora del conte des de casa
Cada divendres un conte diferent.

GATA DE GORGOS
Divendres 29
17.30 h – Facebook de la Biblioteca “Carme Miquel”
L’hora del conte des de casa
Cada divendres un conte diferent.

CINEMA
BENISSA
Dies 2 i 3 de gener
18.00 h – Cinema municipal
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El verano que vivimos
Dissabte 2: 18.00 h i 21.00 h.
Diumenge 3: 18.00 h i 21.00 h.
Entrada: 4 €
C/ Pare Andreu Ivars, núm. 21, 3ª pl.

BENISSA
Dies 9 i 10
18.00 h i 21.00 h – Saló d’Actes Municipal
En guerra con mi abuelo
No recomanada per a menors de 7 anys
●
Dissabte 9 : 18.00 h i 21.00 h.
●
Diumenge 10: 18.00 h i 21.00 h.
Entrada: 4 €
C/ Pare Andreu Ivars, núm. 21, 3ª pl.
Organitza: Ajuntament de Benissa

BENISSA
Dimarts 12
20.00 h. – Saló d’actes municipal
 Òpera en cinema. Projecció El rapto del Serrallo
Organitza: Associació Amics de l'Òpera i Ajuntament de Benissa

BENISSA
Dies 16 i 17
18.00 h i 21.00 h – Saló d’Actes Municipal
El inconveniente
No recomanada a menors de 12 anys
●
Dissabte 16 : 18.00 h i 21.00 h.
●
Diumenge 17: 18.00 h i 21.00 h.
Entrada: 4 €
C/ Pare Andreu Ivars, núm. 21, 3ª pl.
Organitza: Ajuntament de Benissa.

BENISSA
Dies 23 i 24
18.00 h i 21.00 h – Saló d’Actes Municipal
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Hasta el cielo
No recomanada a menors de 16 anys
●
Dissabte 23: 19.00 h i 22.00 h.
●
Diumenge 24: 18.00 h i 21.00 h.
Entrada: 4 €
C/ Pare Andreu Ivars, núm. 21, 3ª pl.
Organitza: Ajuntament de Benissa.

BENISSA
Divendres 29
18.00 h. – Saló d’actes municipal
Projecció del documental de tradicions familiars de Benissa ’De la vostra mà’
Organitza: Ajuntament de Benissa.

BENISSA
Dies 30 i 31
18.00 h i 21.00 h – Saló d’Actes Municipal
El arte de volver
No recomanada per a menors de 7 anys
●
Dissabte 30: 18.00 h i 21.00 h.
●
Diumenge 31: 18.00 h i 21.00 h.
Entrada: 4 €.
C/ Pare Andreu Ivars, núm. 21, 3r pis
Organitza : Ajuntament de Benissa.

EXPOSICIONS
BENISSA
Fins al 4 de gener
Taller d’Ivars
Exposició del Betlem
Visites: de dimarts a dissabte, de 18.00 a 20.30 h.
Organitza: Amics del Betlem de la Marina i Ajuntament de Benissa.

agenda cultural MACMA | G
 ENER | 7

XÀBIA
Fins al 5 de gener
Centre d’Art Ca Lambert
Betlem
Exposició realitzada per l’Associació de Betlemistes de Xàbia.
Més info i horaris: Casa de Cultura.

GATA DE GORGOS
Fins al 5 de gener
Biblioteca pública municipal Carme Miquel
Exposició targetes de Nadal
Exposició dels infants de l’escola, organitzat per l’AMPA Gata SC.

EL VERGER
Fins al 9 de gener
Torre dels Ducs de Medinaceli
Rincón del olvido
Obres de José Luis Vera Llorens.
www.rincondelolvido.com
Horari: de dimarts a dissabte de 17.00 a 21.00 h.

XÀBIA
Fins al 10 de gener
Casa del cable
Absolution
Exposició de l’artista Alexandra Castelli.
Més info i horaris: Casa de Cultura.

XÀBIA
Fins al 10 de gener
Casa del Cable
Exposició Alexandra Castelli
Més info i horaris: Casa de Cultura.
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CALP
Fins al 10 de gener
Exposicions de Betlems
Casa de Cultura
Betlem municipal
Parròquia de Nostra Senyora de les Neus
Col·lecció de naixements
Pl Espanya
Naixement a tamany natural
Parròquia Nostra Senyora de la Mercè
Betlem parroquial
Més info i horaris: Casa de Cultura.

CALP
Del 2 al 30 de gener
Horari del museu – Pl. de la Vila
Las miniaturas de Balta
Reobertura del Museu del Col·leccionisme.

BENISSA
Del 16 de gener al 20 de febrer
Centre d'Art Taller Ivars
El robo. Exposició col·lectiva.
A càrrec del Grup d'Artistes de Benissa (GAB).
Inauguració/obertura el dissabte 16 a les 20.00 h .
Horari de visites: de dimarts a dissabtes, de 18.00 h a 20.30 h
Organitza: GAB i Ajuntament de Benissa.

PEDREGUER
Fins al 23 de gener
Casa Municipal de Cultura
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Els ods dels baleàrics
De dilluns a divendres de 09.00 h a 22.00 h.
Organitza: Fundació Baleària.

CALP
Fins al 29 de gener
Sala d’exposició de l’Ajuntament
XXV Exficalp
Exposició promoció de la filatelia i el col·leccionisme de la Vila de Calp.
Divendres 4
19.30 h – Obertura al públic d’Exficalp 2020.
Presentació del material filatèlic/postal commemoratiu.
Dissabte 5
11.00 h – Cafè filatèlic i tertúlia filatelica.
Visita guiada a Exficalp. Cal reserva prèvia.
12.00 h – Firma de l’Agermanament filatèlic entre la A.F. de Calp i
la Societat Filatèlica Guadalete del Port de Sant María.
Diumenge 6
11.00 h – Excursió per a visitar el tram de C
 amino de Postas al seu pas per Calp.
18.00 h – Visita guiada a Exficalp 2020.
Dimarts 8
10.00 h – Jornada d’Intercanvi filatèlic.
12.00 h – Reunió de filatelistes de la C.V. Projectes de futur: La filatelia del demà.
14.00 h – Dinar d’agermanament. Cal reserva prèvia.
18.00 h – Tu preguntes….la filatelia respon.
Atenció al públic interessat en obtenir més informació sobre el món de la filatelia.
Horari Exficalp 2020:
de dimarts a dissabte obert de 10.00 a 14.00 i de 16.30 a 19.00 h.
Els dies 6 i 8 de desembre l’horari estarà subjecte a les activitats programades.
Per a més informació o reserva: 965837185.
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XERRADES I POESIA
XÀBIA
Dissabte 2
11.00 h – Llotja del Port
Sorolla en la antigua caleta del puerto
Xerrada realitzada per David Guitérrez.
Inscripció prèvia necessària al telf. 646 875 014.
Passeig gratuït, aportació voluntària.

XÀBIA
Diumenge 3
11.00 h – Llotja del Port
Sorolla y los escenarios de la pasa
Xerrada realitzada per David Guitérrez.
Inscripció prèvia necessària al telf. 646 875 014.
Passeig gratuït, aportació voluntària.

PEDREGUER
Dissabte 23
18.00 h – Ateneu Popular
Camps de golf a la Marina: expansionisme urbanístic i destrucció del territori. El
cas de l’oposició al camp de golf de la Vila Joiosa
Xerrada a càrrec de l'Assemblea Municipalista de la Vila Joiosa.

ACTES I PRESENTACIONS
XÀBIA
Divendres 15
20.00 h – Casa de Cultura
P
 resentació projecte Castell de la Granadella
Presentat per Evaristo Torres (arquitecte) i Joaquim Bolufer (arqueòleg).
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PEDREGUER
Dissabte 16
18.00 – Ateneu Popular
Presentació del Grup de Consum de Pedreguer
A càrrec del grup promotor.
Explicació del funcionament i de com formar-ne part.

XÀBIA
Divendres 22
20.00 h – Casa de Cultura
P
 resentació del llibre ‘De la gran Safo sóc parell’
Autors: Carles Mulet i Maria Josep Escrivà.

CURSOS I TALLERS
EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dilluns 4
11.00 h – Biblioteca del Poble Nou de Benitatxell
Mindfulness infants conscients
Més info: b
 iblioteca@elpoblenoudebenitatxell.org.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dies 4, 23 i 30 de gener
15.30 h – Biblioteca del Poble Nou de Benitatxell
Motivació i tècniques d’estudi
Més info: b
 iblioteca@elpoblenoudebenitatxell.org.

BENISSA
Inscripcions fins al 19 de gener
Taller de màscares de carnestoltes
Impartit per David Ivars.
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Destinataris: Joves de 16 a 30 anys.
Data: Del 22 de gener al 12 de febrer, els divendres, de 20.00 h a 21.30 h Places
limitades a 10 participants.
Inscripcions i més informació al Casal Jove
662 57 95 12
casaljove@ajbenissa.es
Organitza: Ajuntament de Benissa.

BENISSA
Fins al 2 de febrer
Inscripcions curs de monitor/a d’activitats de temps lliure educatiu infantil i
juvenil (MAT)
Destinataris: Majors de 18 anys o que els complisquen abans d’acabar el curs.
Preu: 190€
Duració: 310 hores (3 mòduls lectius + 1 mòdul pràctiques. Semipresencial)
Dates mòduls lectius:
Del 6 de febrer al 22 de maig,
dissabtes de 10.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 19.00 h
(febrer: 6, 13, 20 i 27, març: 6, 13 i 27, abril: 10, 17 i 24, maig: 8, 15 i 22).
Places limitades.
Inscripcions a Abast. Escola d’animació.
Tel. 966 593 141 m
 anel@abastanimació.org
Més info: Casal Jove.
Tel. 96 573 23 52 / 662 57 95 12
casaljove@ajbenissa.es
Organitza: Xarxa Jove Comarcal Marina Alta.

BENISSA
Fins al 3 de febrer
Inscripcions taller d’escriptura creativa
Destinataris: Joves de 12 a 16 anys i de 17 a 30 anys.
Data: Del 6 de febrer al 27 de març, els dissabtes, de 10.00 h a 11.30 h (alumnat de
17 a 30 anys) i de 12.00 h a 13.30 h (alumnat de 12 a 16 anys)
Preu: 15 €. Places limitades a 9 participants per taller.
Inscripcions i més info: Casal Jove.
Tel. 96 573 23 52 / 662 57 95 12
casaljove@ajbenissa.es
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Organitza: Les nou muses amb la col·laboració de l’Ajuntament de Benissa.

CONVOCATÒRIES
BENISSA
Fins al 8 de gener
Premis 25 d’abril - Vila de Benissa 2021
Modalitats: poesia, narrativa curta, investigació i teatre.
Presentació de treballs i informació: Departament de Cultura. Tel. 965731313 A/e:
cultura@ajbenissa.es
Organitza: Ajuntament de Benissa.

PEDREGUER
Casa Municipal de Cultura
Inscripció a l’Escola Taller de confecció de barxes
Les classes s'iniciaran a partir de l’11 de gener.
+Info: Casa Municipal de Cultura.

PARCENT
Comerços del poble
Nadals 2020
Foment del comerç local. 1500 € en premis i Premi especial al consumidor/a d’or.
Comerços participants: Bar Cooperativa, Forn Francés, Rt. El Paraíso, Rt. La Piscina,
Coop. El Progrés, Perruqueria Lidia Vives, Farmàcia Parcent, Supermercat Siremar,
Rt. L’Era, Bodegues Parcent, Perruqueria Conchín, Bodegas Gutiérrez de la Vega,
Regals Naro, Bar l’Estufa, Mieles Algar, Kuna de Karidad, Infografic, Rt. Victoria
(Planet), Rt. Casa Julia i Vitalparcentre.

DÉNIA
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Fins a l’1 d’abril
XXV Concurs de fotografia “Tema Dénia”
Presentació d’obres
Presentación de las obras hasta el 1 de abril de 2021.
+Info: w
 ww.denia.es /cultura@ayto-denia.es.

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.

FESTES
TEULADA MORAIRA
Dissabte 2
17.00 h – Pels carrers de Teulada
Visita de l’Emissari Reial
Més informació a l’Ajuntament de Teulada.

TEULADA MORAIRA
Diumenge 3
17.00 h – Pels carrers de Moraira
Visita de l’Emissari Reial
Més informació a l’Ajuntament de Teulada.

GATA DE GORGOS
Dimarts 5
Misteri dels Reis
Més informació i condicions especials a l’Ajuntament de Gata de Gorgos.
*Totes les activitats aniran confirmant-se segons evolucione la Covid.
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TEULADA MORAIRA
Dimarts 5
17.00 h – Pels carrers de Teulada Moraira
Visita tres Mags d’Orient
Més informació i condicions especials a l’Ajuntament de Teulada.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dimarts 5
18.00 h – Pl. de les Pesqueres
Els Reis Mags d’Orient
Més informació i condicions especials a l’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dimecres 6
18.00 h – Església de Santa Maria Magdalena
Missa de Reis i estrena
Més informació i condicions especials a l’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell.

DÉNIA
Fins a l’1 d’abril
XXV Concurs de fotografia ‘Tema Dénia’
Más informació en www.denia.es / c
 ultura@ayto-denia.es

I MÉS ENCARA
GATA DE GORGOS
Cada divendres
10.00 h – Biblioteca municipal Carme Miquel
Llegim amb el tapis
Més info: Biblioteca municipal Carme Miquel.
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ORBA
Dissabte 2 i diumenge 3
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 9 i diumenge 10
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
Dijous 14
20.00 h – Biblioteca Municipal
El club de lectura
Obra comentada: El club del crimen de los jueves
Autor: Richard Osman
Pots connectar-te virtualment amb Google Meet.

GATA DE GORGOS
Divendres 15
20.00 h – Biblioteca Pública Carme Miquel
Arrugas de Paco Roca
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Club de lectura.
Més informació a la Biblioteca.
*Totes les activitats aniran confirmant-se segons evolucione la Covid.

ORBA
Dissabte 16 i diumenge 17
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.

BENISSA
Divendres 22
20.00 h – Espai Cultural Les cases del Batlle
Projecció fotos XXII Ral·li fotogràfic
Organitza: Agrupació fotogràfica Benissa.
Col·labora: Ajuntament de Benissa.

ORBA
Dissabte 23 i diumenge 24
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.

PEDREGUER
Diumenge 24
9.00 h – Porxes
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Visita guiada pel terme: El castell de l’Ocaive. Consolidació estructural del
monument
Duració de 4 hores aproximadament.
Inscripció limitada a 30 persones: Casa Municipal de Cultura, fins al 22 de gener.
Preu: 2€
Guia: Pasqual Costa, arqueòleg.

ORBA
Dissabte 30 i diumenge 31
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.

XÀBIA
Dissabte 30
20.00 h – Casa de Cultura
Al voltant de Carmelina Sánchez-Cutillas. Lectura transversal i global de la seua
obra
A càrrec de Pau Sanchis Ferrer i Pepa Alós.
Més info: Casa de Cultura.

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 FEBRER...
PEDREGUER
Dijous 4 de febrer
18.30 h – Casa Municipal de Cultura
El misteri de la pedra preciosa
Contes i contes. A càrrec de la companyia l’Oracle de l’Est.
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NOVETATS AL NOSTRE CANAL
YouTube: MACMA Mancomunitat Cultural de la Marina Alta

TAULA PROFESSIONALS DE LA CULTURA "Diagnòstic i necessitats del sector
professional" 30/10/2020. 1h 11min.
Taula rodona integrada per professionals actius
del món cultural dins del programa de "Jornades
de reflexió municipal en temps de pandèmia i
Mercat de Cultura". Amb la participació de:
-Marina Mulet i Gayà (Actriu, La Sala del Temps
Cia.)
-Joan Nave Fluxà (Escriptor i actor, Esclafit teatre)
-Maite Aranda Morata (Editora, Dilatando Mentes)
-Imma Mengual (Artista plàstica, Doctora en BBAA i
professora de la UMH d'Elx)
-Javier Gil Pérez (Músic i gerent d'Aljub Music)
Enllaç directe: https://youtu.be/a5UzGkxyz_M

TAULA TÈCNICS DE CULTURA "Realitat de la Gestió Cultural amb Coronavirus"
30/10/2020. 1h 11min.
Taula rodona integrada per tècniques i tècniques
d'àrees culturals i programació de la nostra
comarca. Dins del programa de "Jornades de
reflexió municipal en temps de pandèmia i Mercat
de Cultura". Amb la participació de:
-Silvia Morató Mauri (Tèc. progamadora de la Casa
de Cultura Jaume Pastor i Fluixà de Calp)
-Maribel Font Reus (Cap del Departament. Casa de
Cultura de Dénia)
-Xavier Ortolà (Tèc. de la Casa Municipal de
Cultura de Pedreguer)
-Vicent Buigues (Tècnic de Joventut i responsable
d'espais expositius de Xàbia).
-Vicen Mulet (Tècnica de la Biblioteca Pública
Municipal Carme Miquel de Gata de Gorgos)
Enllaç directe: https://youtu.be/oFRLmSYtzlQ
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TAULA CÀRRECS DE CULTURA I JOVENTUT "Casos d'èxit i noves propostes de
l'Estiu 2020" 30/10/2020. 1h 17min.
Taula rodona integrada per càrrecs de les
diferents àrees de cultura i joventut dins del
programa de "Casos d'èxit i noves propostes de
l'Estiu 2020". Amb la participació de:
-Aitor Llobell Sala (Regidor de festes, joventut i
comunicació de l'Ajuntament de Teulada)
-Guillem Marhuenda Mas (Regidor de cultura,
patrimoni i joventut de l'Ajuntament d'Orba)
-Rosa Lucía Pino (Regidora de cultura i participació
ciutadana de l'Ajuntament de Benissa)
-Josep Ochoa Monzó (Regidor de cultura de
l'Ajuntament del Ràfol i Director de la Seu UA de la
Marina)
-Ricard Pérez Ivars (Gerent de la Fundació
Baleària)
-Raquel Mengual Bisquert (Regidora de cultura i
d'igualtat de l'Ajuntament d'Ondara)
Enllaç directe: https://youtu.be/o04PaeHdCGU

TAULA AMB ESPECIALISTES SANITARIS DE LA COMARCA "COVID i salut en la
Gestió Municipal" 30/10/2020. 1h 21min.
Taula rodona integrada per professionals i
investigadors del món sanitari dins del programa
de "Jornades de reflexió municipal en temps de
pandèmia i Mercat de Cultura". Amb la
participació de:
-Josep Bernabeu Mestre (Doctor en medicina i
catedràdic d'Història de la Ciència de la UA)
-Zeus Serrano Soler (Facultatiu i membre de la
unitat SAMU Marina Alta durant la pandèmia)
-Àngela Garcia González (Facultativa i metgessa de
Consultori mèdic d'àmbit rural)
-Eduardo de la Morena Valenzuela (Metge i
President de Creu Roja a Dénia)
Enllaç directe: https://youtu.be/kN4WZ7q3So8
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ACTUALITAT
La reedició dels menjars de la Marina Alta arriba a les llibreries junt al Calendari
dels Brillants 2021 i Rebosteria de la Marina Alta per poder regalar comarca
aquests Nadals.
El llibres de la MACMA ja disponibles en llibreries i més punts de venda

La MACMA –Mancomunitat
Cultural de la Marina Alta–
publicà el 2005 un treball pioner
pel que fa a la reivindicació uina
de la Marina Alta. per Vicende la
ct Ortuño i Ginestar, el receptari
reunia
els
plats
més
característics de la comarca. El
treball, que es distribuí als 33
ajuntaments de la Marina Alta,
s’exhaurí al poc temps de
publicar-se, per la qual cosa
quedà pendent des d’aleshores
la reedició d’un llibre molt buscat
i demandat pels veïns i veïnes de la comarca.
Quinze anys després, Menjars de la Marina Alta es reedita amb un nou disseny i
continguts que actualitzen el volum originari i amplien els objectius de difusió de la
primera versió. Entre les novetats, l’obertura del llibre amb l’estimat poema
gastronòmic de Vicent Andrés Estellés, Res no m’agrada tant, la inclusió del pròleg
original, així com un pròleg de la reedició actual, a més de noves receptes que no
apareixien a la primera edició i una actualització del fons fotogràfic.
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Menjars de la Marina Alta està distribuint-se ja a les llibreries de la Marina Alta i el
preu del llibre és de 10 €. També pot adquirir-se a la seu de la MACMA (c/Blasco
Ibáñez, 50 – Ondara). Per a més informació, contactar amb la MACMA.
A més, en MACMA comptem amb dos llibres més, per una banda tenim la reedició
de Rebosteria de la Marina que es on està l’apartat de dolços i postres i amb el què
es completa la col·lecció, i per l’altra banda tenim el Calendari dels Brillants 2021, que
és un almanac literari que junt amb l’apartat de calendari tradicional, recorda i
actualitza als vells almanacs del segle XIX.

PUNTS DE VENDA:
ALACANT: Librería 80 Mundos – ALCOI: Llibres Detroit – BENISSA: Llibreria Puríssima,
Papereria Macavi, Llibreria Teresa
– CASTELLÓ DE LA PLANA: Llibreria Babel – CALP:
Llibreria J. Vázquez – DÉNIA: Llibreria Públics – EL VERGER: Libreria Cabera, Llibrería Mayovi –
GANDIA: Llibreria Ambra – GATA DE GORGOS: Llibreria Font – LA VALL DE GALLINERA: Tenda
Carmen d’Alpatró – MURO D’ALCOI: Libreria Carmina – ONDARA: Coses de Casa, Seu de la
MACMA – ORBA: Tenda Natura – PEDREGUER: Llibreria Mestral – PEGO: Llibreria Capritx,
Papereria Logos – TEULADA MORAIRA: Llibreria Moll – VALÈNCIA: Llibreria Fan Set, Llibreria
París – XÀBIA: Llibreria Colón, Tenda Ninos – XÀTIVA: Llibreria La Costera – ALTRES
POBLACIONS: CONTRA REEMBORSAMENT: macma@macma.org.
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RESSENYES
NARRATIVA
Javier Martínez Bañuls
La chica de las mariposas ( Roomie ediciones, 2016)

Javier Martínez Bañuls.
Nascut a Beniarbeig el 1991, Javier Martínez
és graduat en Educació Primària i té un
màster en Ciències de la Sexologia, tots dos
cursats a la Universitat d’Almeria.
A més de treballar com a docent en una
població de Barcelona, compta amb el seu
bloc “Relatos de baúl” i el seu canal de
YouTube, on comparteix cançons pròpies i
versionades.
La chica de las mariposas és la seua primera novel·la
publicada, novel·la juvenil amb la qual va inaugurar
l’editorial valenciana Roomie Ediciones. A més, va
compondre diverses cançons sobre la història que es
narra perquè acompanyara la lectura, definitivament,
una història que combina les seues dues grans
passions: la literatura i la música.
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RECERCA
Teresa Morell Moll
Valencians a Nova York.
(Edicions 96, 2012)

Teresa Morell Moll va nàixer a Lower East
Side, Nova York en 1962, és néta dels
emigrants que van viatjar a Amèrica des
d’Orba (Marina Alta) a principis del segle XX.
La seua formació acadèmica i professional
va començar a Nova York, però anys
després, va ser ella qui va decidir emigrar a
la terra dels seus avantpassats i s’hi va
llicenciar i doctorar en Filologia anglesa. Ha
sigut coordinadora acadèmica de la Seu
Universitària de la Marina a Benissa i actualment és professora en la Universitat
d’Alacant i .
En Valencians a Nova York, Teresa Morell narra, després
d’un estudi i una investigació, com va ser la situació
dels valencians a Nova York quan van anar a la recerca
de prosperitat a principis del segle XX, per la fam i
pobresa que hi havia en la nostra terra, concretament se
centra en el cas de la Marina Alta.
Aquest llibre compta amb el guardó del XXXI Premi 25
d’Abril de la Vila de Benissa.
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MÚSICA
La romàntica del Saladar
A parar a Puerto Rico
(Comboi records, 2014)

La Romàntica del Saladar naix a
Xàbia el 1994, a la caseta de Pep
Bas a la partida del Saladar.
Aquest grup ha adaptat i
composat diferents tipus de
melodies
com
poden
ser
havaneres, danses, cançons de
sobretaula, valsos, pasdobles,
xotis… La seua música festiva ha
sonat en infinitat de festivals,
pobles i ciutats, però especialment han donat suport al festival Xàbia Folk des dels
seus inicis.
L’últim àlbum d’aquest grup va ser llançat el 2014
amb el nom A parar a Puerto Rico que és la
continuació d’una frase en valencià ‘Roda i volta, a
parar a Puerto Rico’ i que va ser escollit pel grup
com un clar indicador de la intenció de tornar a la
seua essència, amb música despreocupada, per a
cantar, ballar i escoltar per igual. Aquest àlbum
compta amb 13 cançons.
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L’ENTREVISTA
ENTREVISTA A VICENT ORTUÑO GINESTAR
President de l’Associació Cultural Ocell i
Fundador de la MACMA
Nascut a Ondara el 1949, la trajectòria de
Vicent Ortuño Ginestar és la d’un esperit
incombustible, activista de la comarca i
de

la

cultura.

Estudià

Arquitectura

Tècnica a la Universitat Politècnica de
Barcelona i Geografia i Història a la
Universitat Central de Barcelona.
Fundador i gerent de la MACMA des del
1997 fins la seua jubilació el 2003. Entre
els treballs de recerca i divulgació
etnològica de la Marina Alta destaquen
‘Menjars de la Marina Alta’ del 2005,
‘Oficis i productes de la Marina Alta’ del
2006, ‘La mirada curta. Elements urbans de la Marina Alta’ del 2007 i ‘Rebosteria a la
Marina Alta’ del 2009, tots ells editats per l’entitat, coordinats i, en gran mesura,
escrits per ell.
Actualment continua amb la seua passió de recerca, coordinant i escrivint molts dels
llibres de la col·lecció de llibres de l’Associació Cultural Ocell d’Ondara, de la que n’és
integrant i alma mater, en la que recuperen i posen en valor personatges i fets
importants de la memòria col·lectiva del seu poble natal.
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-En primer lloc, com imagines el
panorama cultural d’aquest 2021?
Crec que en aquests moments fer
unes previsions concretes per a l’any
2021 és un pèl agosarat perquè ningú
no sap com estarem, si continuarem
amb confinaments o no, si la vacuna
ho solucionarà o no i quan, i si
continuarem amb programacions i
anul·lacions posteriors. Crec que serà
un any de tràmit, de desitjar que passe
ràpidament i d’activitats molt puntuals,
però

constants

i

amb

la

clara

participació de gent de la comarca.

promoció cultural local i comarcal de
la gent que es mou en el món de la
cultura a la nostra comarca. Dic
projectes i no només contractacions
puntuals

i

ocasionals.

La

crisi

generada per la pandèmia en el món
de la cultura ens ha fet evident que els
actors, els músics i els artistes en
general quan estan realitzant la seua
activitat, va i resulta que també estan
treballant (sorpresa!) i que deuen
cobrar

(més

sorpresa!).

Algunes

regidories pretenen actuacions a cost
zero o reduït perquè així allarguen el
seu pressupost, però ho fan a costa

-Creus que aquesta pandèmia ha
ajudat a visibilitzar una problemàtica
estructural de la cultura en general i la
seua precarietat laboral pel que
respecta als i les professionals?

dels artistes i això no és just.

Sí, perquè en general es treballa molt a
previsions a la curta i amb pocs
projectes d’intervenció cultural a llarg
termini.

Es

va

molt

al

pur

entreteniment i poc al fet de guanyar
públic fidel a esdeveniments culturals
futurs. A més de les contractacions
necessàries

calen

projectes

de

-I ara centrant-nos en poc en la teua
trajectòria professional, eres una
referent cultural per a molts de
nosaltres amb un esperit i compromís
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comarcal
incombustible
però,
recordes la primera vegada que
prengueres
consciència
de
la
necessitat de treballar la identitat
cultural a nivell comarcal? Com
recordes eixe moment?
No va ser fruit d’un moment, sinó el
resultat d’un procés que va anar
madurant fins adonar-me de qui sóc,
què sóc i què vull. Sempre he partit de
la premissa que el poder i la presa de

-Al llarg de tot el teu pas per l’entitat,
des de la seua fundació l’any 97 fins la
teua
jubilació
l’any
2003,
emprengueres diferents projectes de
recuperació de l’etnografia i etnologia
comarcal entre els que estan els
elements urbans, la producció d’olis i
la tan important mostra d’oficis de la
Marina Alta. Quin era l’objectiu de la
nombrossísima obra publicada que
vas realitzar a la MACMA? I de quin de
tots eixos treballs guardes un record
especial?

decisions com més prop estiguen dels
ciutadans i ciutadanes millor. La
comarca és un espai territorial molt
vàlid

per

a

poder

disposar

de

capacitats de decisió i d’execució que
avui encara no tenim. Si, a més, és un
espai on les relacions personals es
poden consolidar i mantenir és clar
que, per a mi almenys, resulta un espai
adequat per a involucrar-se.

Bàsicament, i ni que fora en alguns
casos d’una manera simple i
elemental, es pretenia posar en valor i
donar a conèixer aspectes i activitats
de la nostra cultura que sovint passen
desapercebuts i que són resultat de la
nostra cultura. Guarde un record
especial d’un treball que no va veure la
llum i que em va servir per a recórrer
més encara la comarca i conéixer
persones interessantíssimes i amb un
coneixement extraordinari del territori;
el projecte anava lligat a la
commemoració de l’expulsió dels
moriscos en 1609 i era la confecció
d’un mapa de camins i senders
existents de la comarca que unira tots
els municipis actuals i els diferents
poblats moriscos que en 1608 encara
estaven habitats. Perquè és evident
que tots els despoblats i els municipis
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actuals estaven intercomunicats. Seria
com un mapa de camins de 1609. Està
pràcticament acabat, però no va haver
pressupost per a imprimir els mapes.

i, finalment, vam posar 2 receptes de

-Aquest any a la MACMA hem reeditat
els Menjars de la Marina Alta, un llibre
que va tindre un èxit aplastant, però
que ni tan sols volies signar, en eixa
línia tan tècnica i anònima que sempre
has mantés, ara el teu pròleg original
signat està junt al pròleg de Jovi,
suposem que haurà sigut com un
viatge en el temps tot recordant
l’elaboració i creació d’aquella primera
edició. Com va ser el procés de
recollida i tria de les receptes de la
primera edició?

que el resultat fora un poc desigual.

cada poble. Vam voler respectar la
confecció

que

ens

van

fer

els

municipis de cada recepta i això va fer
Ara

amb

maquetació

la
ha

revisió

i

guanyat

la

nova

molt en

coherència i manejabilitat.

Va ser uns gran experiència perquè va
ser el primer treball que realitzàvem a
nivell comarcal i tot ens venia de nou.
Com que ho feia la MACMA vam voler
fer-ho el més participatiu possible per
tal que tots els pobles es sentiren
involucrats. Vam demanar a tots i
cadascun dels municipis que es

-Amb la perspectiva que dóna sols el
temps, i quan analitzes les dues
edicions del llibre de ‘Menjars de la
Marina Alta’ en què creus que la
comarca ha avançat molt i en què
penses, per contra, que no hem
avançat tot el que deuríem? Deures
per a fer?

posara en contacte amb alguna o
algunes persones amb bona mà per a

S’ha guanyat moltíssim en la valoració

la cuina i que ens enviaren 3 o 4

de la cuina autòctona. En aquells

receptes. Van col·laborar tots, però

moments hia havia pocs plats basats

clar hi havia moltíssims arròs al forn,

en la nostra cuina en les cartes dels

paelles, coques... Vam fer una selecció

restaurants, avui dominen i tenen més
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-Per últim, si hagueres d’escriure la
Carta per als Reis de part de la nostra
benvolguda
Marina,
què
els
demanaries per millorar la comarca de
forma transversal?
Que

il·luminen

els

responsables

polítics i econòmics per tal que facen
el

camí

per

a

aconseguir

que

entenguen que la preservació del
territori en el seu conjunt va en
benefici de la qualitat de vida i que és
acceptació aquells que incorporen
productes

i

plats

nostres.

Cal

aprofundir en la conscienciació que la
cuina amb productes de la terra és

el

nostre

motor

econòmic

més

fonamental. Si l’empitjorem o el fem
malbé, a la llarga i no massa llarga,
malmetrem el nostre principal valor.

més fresca i natural i aporta, a més,
arrelament de gent a la comarca i llocs
de treball.
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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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