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De vegades un color pot contar moltes històries.

#8Març #CanviaElColorD’AquestaHistòria



Pròleg
#8M #CreantReferents #RetentHomenatges

Arriba el mes de març i amb ell els actes commemoratius del Dia

Internacional de la Dona omplin cada racó del nostre territori, en forma d’exposició,

de manifest públic, de lemes als balcons i programacions especials.

Enguany, com ja és habitual des de fa un temps, la celebració serà

completament diferent, des de la fredor de la impossibilitat de grans

concentracions o actes públics multitudinaris convocats pels ajuntaments i

col·lectius d’aquesta comarca, però amb una màxima que perdura, la necessitat de

continuar treballant per la Igualtat de totes i tots.

Des de la nostra humil Guia volem aportar la nostra pedra a aquesta gran

obra que estem aconseguint amb l’esforç col·lectiu. Així la Guia d’aquest mes ha

volgut retre homenatge a dones de la comarca que ajuden a crear referents visibles

en diferents àmbits: la música, la literatura, la investigació i l’art. Perquè arribarà un

dia que les nostres xiquetes, les dones del futur, ho podran tot; perquè aconseguiran

ser el que elles es proposen, sense pensar en res més que no siga la seua

motivació. Per elles, per les que ja són referents, per les que obrin camí i per totes

les que vindran, va el nostre homenatge. Gràcies.

L’equip de la MACMA
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MÚSICA CLÀSSICA
EL POBLE NOU DE BENITATXELL

Diumenge 14
12.30 h – C/ Raconet.

Aubade
Compositores per a flauta sola amb la flautista Carme Català Caturla.

Inscripcions a teniccultura@elpoblenoudebenitatxell.org
Aforament màxim de 40 persones.

ONDARA
Divendres 19

20.00 h – Casa Cultura
Klarharp ensemble

Música de cambra. Clarinet Cycle.
José Maria Santandreu, clarinet.

Jaume Gimeno Climent, arpa.
Entrada gratuïta.

Per motius de seguretat i aforament cal reserva l’entrada a la Casa de Cultura o
www.agendaondara.es

XÀBIA
Dissabte 20

21.00 h ? – Església de Sant Bertomeu
Ars Nova Rèquiem de Fauré

Concert Requiem Op 48 de Fauré. En homenatge a les víctimes de la COVID-19 i a
totes les persones que han lluitat en esta pandèmia

Diumenge 21
17.00 h – Església de Sant Bertomeu

Ars Nova Rèquiem de Fauré
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Concert Requiem Op 48 de Fauré. En homenatge a les víctimes de la COVID-19 i a
totes les persones que han lluitat en esta pandèmia.

*Com a mesura de seguretat pel Covid-19 és imprescindible l’ús de mascareta i registrar-se prèviament per
assistir  telefonant al 96 5794344, de dilluns a dijous en horari de 8 a 14h i els divendres de 8 a 12h.

PEDREGUER
Diumenge 21

19.00 h – Casa Municipal de Cultura
Les 1001… dones

Carmen Paula Romero, soprano.
Beatriz Miralles, piano.

Entrada: 3€. Dins del programa Festiart 2021.
+Info: Casa Municipal de Cultura.

DÉNIA
Dimarts 23

19.00 h – Teatre Auditori
Orfeó de Dénia

Entrada: lliure amb invitació. Reserva en https://www.notikumi.com/. En taquilla: el
mateix dia una hora abans.

ALTRES MÚSIQUES
PEDREGUER

Dilluns 8
Xarxes Socials

Audició del Conservatori i
Escola de Música de Pedreguer

Celebració del dia de la Dona amb una audició virtual a les Xarxes Socials
interpretada només per l’alumnat femení del centre.
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Podeu seguir l’esdeveniment a l’Instagram i al facebook del Conservatori de l’Escola
de Música de Pedreguer.

ONDARA
Dissabte 13

20.00 h – Casa Cultura
V Premi de Composició per a dolçaina i piano. Ondara

Recital presentació.
Josep Alemany, dolçaina.

David González, piano.
Entrada gratuïta.

Per motius de seguretat i aforament cal reserva l’entrada a la Casa de Cultura o
www.agendaondara.es

BENIMELI
Diumenge 14

12.30 h – Pl. Major
1ª Audició del Conservatori Elemental de Música "Vicente Perelló" i l'Escola de

Música de Benimeli
Alumnes de Saxòfon, Trompeta, Flauta travessera, Piano i Conjunt instrumental.

Totes les audicions compleixen amb la normativa Covid-19.
Organitza el Conservatori Elemental de Música “Vicente Perelló” de Benimeli.

Col·labora l’Ajuntament de Benimeli.

DÉNIA
Dijous 18

19.00 h – Teatre Auditori
Pep Gimeno “Botifarra” & Miquel Pérez. Presenten ‘Arrels’

Pep Gimeno “Botifarra” interpretarà el seu repertori habitual, format per jotes,
fandangos, cants de batre, masurques,  havaneres, malaguenyes, granadines,
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romanços, però sobretot, en aquest concert, traurà aquella caixa de “cintes de
casset” que començà a gravar als 13 anys, i recuperarà peces inèdites.

Entrada: 10 € en https://www.notikumi.com/. En taquilla: el mateix dia una hora
abans.

DÉNIA
Divendres 19

19.00 h – Teatre Auditori
Tariq. Música Jazz

Circuit Sonora De La Música Valenciana
Concert d’Andrés Belmonte on reuneix diverses idees basades en les seues

impressions  quan viatja per la costa mediterrània.
Entrada lliure amb invitació. Reserva en https://www.notikumi.com/.

En taquilla: el mateix dia una hora abans.

BENIMELI
Dissabte 20

12.30 h – Pl. Major
2ª Audició del Conservatori Elemental de Música "Vicente Perelló" i l'Escola de

Música de Benimeli
Alumnes de Cant, Percussió, Guitarra i Cor.

Totes les audicions compleixen amb la normativa Covid-19.
Organitza el Conservatori Elemental de Música “Vicente Perelló” de Benimeli.

Col·labora l’Ajuntament de Benimeli.

EL VERGER
Divendres 26
Dani Miquel

Concert per a alumnes d’infantil i primer cicle de primària al CEIP Segària.
+Info: Ajuntament del Verger.
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DÉNIA
Diumenge 28

12.00 h – Teatre Auditori
Música en família. Rock road trío

A càrrec de Mediterranean guitar. Concert didàctic. Per a tots els públics. Entrada:
lliure amb invitació, reserva en https://www.notikumi.com/

En taquilla: el mateix dia una hora abans.

PEDREGUER
Diumenge 28

12.00 h – plaça de l’Amistat
Ferran Palau

Dins del programa Festiart 2021.
+Info: Ajuntament de Pedreguer.

EL VERGER
Dimecres 31

Saxtravels de Púrpura Pansa
Concert per a alumnes de segon i tercer cicle de primària al CEIP Segària.

+Info: Ajuntament del Verger.

TEATRE
DÉNIA

Dissabte 13
19.00 h – Teatre Auditori

L’home bo. Projecte  Alcover.
Un espectacle de la Cia. Caterva. Teatre sobre la Pilota Valenciana. Actors: Robert de

la Fuente, Jaume Ibáñez, Fernando Soler.
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Entrada: 5 € en https://www.notikumi.com/. En taquilla el mateix dia/el mismo día
una hora abans.

DÉNIA
Dissabte 20

19.00 h – Teatre Auditori
Waterloo

D’Albena Teatre. Un monòleg escrit per Pasqual Alapont i Carles Alberola. Intèrpret:
Carles Alberola. En valencià.

Entrada: 10 € en https://www.notikumi.com/. En taquilla: el mateix dia una hora
abans.

DÉNIA
Dissabte 27

19.00 h – Teatre Auditori
Manzano & Moraga. Impro 2

Intèrprets: Miguel Moraga, actor i director de Producciones Airshow S.L.
Jesús F. Manzano, monologuista i guionista del programa “El Hormiguero” Un
espectacle d’improvisació on tot pot ocórrer. Públic: joves i adults. En castellà.

Entrada: 10 € en https://www.notikumi.com. En taquilla: el mateix dia una hora abans.

PEDREGUER
Dissabte 27

19.00 h – Rocòdrom
Dekia

Companyia: Farfullit Teatre. Dins del programa Festiart 2021.
+Info: Ajuntament de Pedreguer.
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TEATRE INFANTIL
GATA DE GORGOS

De l’1 al 8 de març
Campanya d’animació lectora a l’escola ‘Dia de la dona’

A càrrec de les bibliotecàries, junt a l’escola amb un projecte per empoderar a les
xiquetes i als xiquets.

PEDREGUER
Dijous 4

18.30 h – Casa Municipal de Cultura
Pipita Calcesllargues

Companyia:  l’Oracle de l’Est.

GATA DE GORGOS
Divendres 5

17.30 h – Facebook de la biblioteca “Carme Miquel”
L’hora del conte des de casa

Cada divendres un conte diferent.

DÉNIA
Diumenge 7

12.00 h – Teatre Auditori
Teatre en família. ‘Núvol, Núvol’

De Periferia teatro.
Teatre de titelles i actors inspirat en el conte de/ “La Sirenita”. Recomanat per a +5

anys.
Entrada: lliure amb invitació. Reserva https://www.notikumi.com/

En taquilla el mateix dia una hora abans.
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ONDARA
Diumenge 7

18.00 h – Plaça de Bous
Tempus magicus

Teatre públic familiar.
Companyia: J.M. Gestió teatral.

Clowns, circ, equilibri, acrobàcia, magia…
Entrada gratuïta.

Per motius de seguretat i aforament cal reserva l’entrada a la Casa de Cultura o
www.agendaondara.es

GATA DE GORGOS
Divendres 12

17.30 h – Facebook de la biblioteca “Carme Miquel”
L’hora del conte des de casa

Cada divendres un conte diferent.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dissabte 13

11.00 h – C/ Raconet
Guapa

Contacontes de l’autoconeixement, els perjudicis i els cànons de bellesa femenins.
Relat versionat per SOMOS – Educación y ocio.

Inscripcions a biblioteca@elpoblenoudebenitatxell.org
Aforament màxim de 40 persones.

DÉNIA
Diumenge 14

12.00 h – Teatre Auditori
Teatre en família. Hansel i Gretel.
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Àgora Teatre presenta aquesta versió de titelles i actors.Recomanada de 5 a 12
anys. En valencià. Durada 60’. Entrada: lliure amb invitació. Reserva en

https://www.notikumi.com
En taquilla: el mateix dia una hora abans.

ONDARA
Dimecres 17

18.00 h – Casa Cultura
Rosa Caramel

L’hora del conte. Amb Alba Durán.
Entrada gratuïta. Per motius de seguretat i aforament cal reserva l’entrada a la Casa

de Cultura o www.agendaondara.es

GATA DE GORGOS
Divendres 19

17.30 h – Facebook de la biblioteca “Carme Miquel”
L’hora del conte des de casa

Cada divendres un conte diferent.

XÀBIA
Diumenge 21

12.00 h – Riurau d’Arnauda
Espectacle de circ Oníricus

Companyia La Troupe Malabó.  Circ i teatre junts, més poesia impossible. Un
espectacle entre l'humor i la música, entre allò real i allò oníric. Pura màgia.

*Com a mesura de seguretat pel Covid-19 és imprescindible l’ús de mascareta i registrar-se prèviament per
assistir  telefonant al 96 5794344, de dilluns a dijous en horari de 8 a 14h i els divendres de 8 a 12h.

GATA DE GORGOS
Divendres 26

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

XÀBIA
Diumenge 28

12.00 h – Riurau d’Arnauda
L’Encanteri del Drac

Companyia: La Carreta Teatro
Una producció de titelles que dona vida a una llegendària.

Per a xiquets i xiquets a partir de 2 anys.
*Com a mesura de seguretat pel Covid-19 és imprescindible l’ús de mascareta i registrar-se prèviament per

assistir  telefonant al 96 5794344, de dilluns a dijous en horari de 8 a 14h i els divendres de 8 a 12h.

CINEMA
DÉNIA

Diumenge 7
19.00 h – Teatre Auditori

Cineclub. La Boda de Rosa
Dir.: Icíar Bollaín. Espanya, 2019, 100 min. V.O. en castellà i valencià, subtitulada al

castellà. Apta TP. Projecció amb la col·laboració la Ass. MATRIA.  Amb motiu del 8 de
març, Dia Internacional de les Dones. Entrada: 3 € en https://www.notikumi.com/. En

taquilla: el mateix dia una hora abans.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Divendres 12

18.00 h – C. Social
Las sufragistas

Cinefòrum.

agenda cultural MACMA | MARÇ | 11



Inscripcions a tecniccultura@elpoblenoudebenitatxell.org
Aforament máxim de 20 persones.

DÉNIA
Diumenge 14

19.00 h – Teatre Auditori
Cineclub. Honeyland.

Dir.: Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov. Macedònia, 2019, 85 min. V.O en turc,
subtitulada en castellà. Apta TP.

Entrada: 3 € en https://www.notikumi.com/. En taquilla: el mateix dia una hora abans.

DÉNIA
Diumenge 21

19.00 h – Teatre Auditori
Cineclub. La hija de un ladrón

Dir.: Belén Funes. Espanya, 2019, 102 min. V.O en castellà. + 12. Entrada: 3 € en
https://www.notikumi.com/. En taquilla: el mateix dia una hora abans.

DÉNIA
Diumenge 28

19.00 h – Teatre Auditori
Cineclub. Una gran mujer

Dir.: Kantemir Balagov, Rússia, 2019, 130 min. VO en rus/ruso, subtitulada al castellà.
+ 12 anys. Entrada: 3 € en https://www.notikumi.com/. En taquilla: el mateix dia una

hora abans.

EXPOSICIONS
PEGO

Fins al 12 de març
De 11.30 h. a 14.30 h. – Muntanyeta verda

Diari del viatge paludicola
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Exposició projecte life paludicola.
+info: parque_pegooliva@gva.es – 679 195 227.

DÉNIA
Fins al 13 de març

Horari laborables: 11.00 h. – 14.00 h. / 17.00 h. – 21.00 h.
Dissabte: 11.00 h. – 13.30 h. / 18.00 h. – 21.00 h.

Casa de Cultura
Huellas humanas

Exposició de l’art sobre el paper.
Realitzada pel grup d’artistes “Angels”.

Inauguració dia 25 a les 20.00 h.
+info: Casa de Cultura.

PEDREGUER
Fins al 26 de març

Casa Municipal de Cultura
Cinema i poble

Fons d’Edicions del Sud. Dins del programa Festiart 2021.
+Info: Casa Municipal de Cultura.

DÉNIA
Fins al 3 d’abril

Casa de Cultura
Vinticincvacacances a Ovidi Montllor

Horari laborals: d’11.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 21.00 h
Horari dissabtes: d’11.00 h a 13.30 h i de 18.00 h a 21.00 h.

DÉNIA
Fins al 5 d’abril

Centre d’Art l’Estació
Vinticincvacances a Ovidi Montllor

agenda cultural MACMA | MARÇ | 13

mailto:parque_pegooliva@gva.es


Obertura, dia 15 a partir de les 19.00 h
Horari: tots els dies de 10.00 h a 13.00 h i de 16.00 h a 20.00 h.

EL VERGER
Del 2 al 27 de març

Torre dels Ducs de Medínaceli.
Anantapur

Exposició de Tomeu Coll.
Inauguració el dimarts 2 de març.

Horari: De dimarts a dissabte de 17.00 h a 20.00 h.
Fundació Baleària.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Del 5 al 31 de març
Mercat Municipal.
Fotodona 2021

Inauguració de l’exposició.
Visita l’exposició fins al 31 de març.

+Info: Ajuntament de El Poble Nou de Benitatxell.

XÀBIA
Del 5 al 14 de març

Centre d’Art Ca Lambert
Exposició Art lambert 21

Escola de Plàstica Experimental A. Vives – Gata

*Com a mesura de seguretat pel Covid-19 és imprescindible l’ús de mascareta i registrar-se prèviament per
assistir  telefonant al 96 5794344, de dilluns a dijous en horari de 8 a 14h i els divendres de 8 a 12h.

ONDARA
Del 8 al 19 de març

Hall de la Casa de Cultura
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Exili il·lustrat
Una exposició amb 36 vides, 36 persones dibuixades per 36 il·lustradors i

il·lustradores, per entendre el drama de viure el desarrelament obligat.

EL VERGER
Del 10 al 31 de març
Tot l’any. 8 de març

Concurs i Exposició. Dirigit a xiquets i xiquetes de primer a sisè de primària.
Lliurament de dibuixos fins al 5 de març a les 14.00 h a l’Ajuntament o CEIP Segària.

Inauguració: Dimecres 10 de març.
+Info: Ajuntament del Verger.

ELS POBLETS
Del 12 al 31 de març

Casa de Cultura
Ellas

Exposició de Luz Parra. Inauguració el divendres 12 a les 19.00 h .
Horari:  De dilluns a dissabte de 17 h a 20 h. Diumenges de 10h a 13h.

NOTA: Els assistents a l’exposició hauran de complir les mesures higièniques que ens
imposen les autoritats sanitàries.

XÀBIA
Del 12 de març al 30 de maig

Casa del Cable
Exposició de Jesús Manuel Moreno

*Com a mesura de seguretat pel Covid-19 és imprescindible l’ús de mascareta i registrar-se prèviament per
assistir  telefonant al 96 5794344, de dilluns a dijous en horari de 8 a 14h i els divendres de 8 a 12h.

ONDARA
Del 13 al 31 de març

Torre de rellotge
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De Anantapur a Camelle passant pel mediterrani
Exposició col·lectiva.

Matí: de 09.00 h a 14.00 h
Vesprades: de 16.30 h a 20.30 h

+Info: Ajuntament d’Ondara.

XÀBIA
Del 18 de març al 24 d’abril

Casa del Cable
La fractura como acto

Exposició de l’artista: Carles Romany.

*Com a mesura de seguretat pel Covid-19 és imprescindible l’ús de mascareta i registrar-se prèviament per
assistir  telefonant al 96 5794344, de dilluns a dijous en horari de 8 a 14h i els divendres de 8 a 12h.

XERRADES I POESIA
PEDREGUER

Dijous 4
19.00h – Casa Municipal de Cultura

El joc patològic
Luisina Daives, psicòloga especialitzada en drogodependència.

Conferència per a públic general, especialment indicada per a pares i mares
d’adolescents.

Places limitades: us recomanem que reserveu la vostra plaça a l’adreça electrònica
benestarsocial@pedreguer.es (cal que hi faciliteu el vostre número de telèfon)

Nota:  aquesta xarrada s’emetrà en directe pel facebook de l’Ajuntament de
Pedreguer i, posteriorment, es penjarà al web municipal.
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EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dimecres 10

19.00 h – Facebook de l’Ajuntament
Dueña de mi

Xerrada online.
Impartida per la formadora Renee Aguilar.

Inscripcions a través de whatsapp (+34) 722 34 40 58.
Xerrada no mixta.

PEDREGUER
Dimecres 10

19.00 h – Casa Municipal de Cultura
Teixidores d’històries

Encontre amb l’escriptora Raquel Ricart. Dins del programa Festiart 2021.
+Info: Casa Municipal de Cultura.

EL VERGER
Dimarts 10

De 17.00 h a 20.30 h – Mitjançant la plataforma TEAMS
I Jornada en línea sobre Prevenció d'Addiccions amb Perspectiva de Gènere

Una jornada de reflexió, entreteniment i amb nota final d’humor per a unificar criteris
i metodologies d’intervenció inclusives i augmentar la qualitat d’aquestes.

Prèvia inscripció.
MASSMA i UPCCA.

+Info: Ajuntament del Verger.

EL VERGER
Dijous 11

L’atenció a la maternitat en temps de COVID-19
Vídeo de la Guia Pràctica del treball de les comares del departament de l’Hospital de

la Marina Alta.
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PEDREGUER
Dijous 11

19.00 h – Casa Municipal de Cultura
Cels de sal

Recital de poesia. Veu: Josep Orihuel, piano: Clàudia Ortolà.
Dins del programa Festiart 2021.
+Info: Casa Municipal de Cultura.

EL VERGER
Divendres 12

Recital de Poesia – Online
Els Poetes de la Marina Alta recitaran poemes de Gènere emmarcats en el Dis de la

Dona.
+Info: Ajuntament del Verger.

ACTES I PRESENTACIONS
ONDARA
Diumenge 7

10.00 h – Plaça de bous
Volta ciclista fémines

Trofeu Ajuntament d’Ondara.
+Info: Ajuntament d’Ondara.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dilluns 8

12.00 h – Xarxes de l’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell
Dones pobleres. Lideresses i Imparables.

Video-manifest.
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EL VERGER
Dilluns 8

Manifest online del Día Internacional de la Dona
A càrrec de Xaro Mas.

+Info: Ajuntament del Verger.

GATA DE GORGOS
Dilluns 8

Actes especials ‘Dia Internacional de la Dona’
- Lectura de Manifesta #8M

- IES Matemàtic Vicent Caselles Costa: Performance, Actuacions...
- CEIP Santíssim Crist: Xerrada de la 1a Dona Directora de l’Orquestra De La Marina

Alta, Merxe Femenia.
-Biblioteca Pública Carme Miquel: Una Història de Pippi Calces Llargues.

GATA DE GORGOS
De l’1 al 8 de març

Ens cuidem a casa i als balcons
Iniciativa del Col·lectiu feminista de Gata amb pancartes als balcons.

GATA DE GORGOS
De l’1 al 8 de març

Guia per a dones, xiquetes i adolescents
Difusió de la  Guia elaborada i cedida per psicòlogues centre de psicologia SEM.
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CURSOS I TALLERS

EL VERGER
Dilluns 8

Fitness – Online
Per Esther Calatayud.

+Info: Ajuntament del Verger.

EL VERGER
Dimarts 9

Tonificació – Online
Per Esther Calatayud.

+Info: Ajuntament del Verger.

EL VERGER
Dimecres 10

Ball Suau – Online
Per Esther Calatayud.

+Info: Ajuntament del Verger.

EL VERGER
Dijous 11

Ball en Línia
Vídeo de la Gent Gran del Verger per Núria Pino.

+Info: Ajuntament del Verger.
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EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dijous 11

19.00 h – Instagram de l’Ajuntament (@elpoblenoudebenitatxell)
PorNo hablar de sexualidad

Taller online d’educació sexual per a joves i adolescents.
Organitzat per SOMOS – Educación y ocio.

Impartit per la sexòloga Silvia Pérez.
L’activitat finalitzarà amb un #PornoChallenge.

PEDREGUER
11, 18 i 25 de març

19.30 h – Casa de cultura
Com previndre el mal d’esquena

Professor: Rodrigo Cano Colino (Llincenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport).
Sessió 1: Exercicis per a enfortir l’esquena i la musculatura complementària.

Sessió 2: Control postural i ergonomia.
Sessió 3: Taula d’estirament, auto massatge i relaxació.

15 places. Mínim 8 persones.
Preu: 20€.

EL VERGER
Divendres 12

10.00 h
Zumba en directe

Per Esther Calatayud.
+Info: Ajuntament del Verger.

PEDREGUER
Divendres 12

19.30 h – Taller Online mitjançant zoom
Resolució de conflictes, què fer durant els entrenaments i els partits

agenda cultural MACMA | MARÇ | 21



Imparteix: Vicent Navarro, psicòleg esportiu de les EEM de Pedreguer.
Dirigit a: entrenadors/es, pares i mares.

Objectiu: Aprendre a abordar i solucionar els diversos conflictes individuals i grupals
que sorgeixen durant la interacció esportiva.

+info: Ajuntament de Pedreguer.

EL VERGER
Dissabte 13

Estiraments – Online
Per Esther Calatayud.

+Info: Ajuntament del Verger.

EL VERGER
Diumenge 14

Tai-Txi – Online
Per Mikelo Signes.

+Info: Ajuntament del Verger.

CONVOCATÒRIES
EL POBLE NOU DE BENITATXELL

Fins al 5 de març
El Poble Nou en vers

III Concurs de micropoemes.
Dues modalitats: Adults (+ de 16) i Joves (- de 16).

La temàtica serà lliure i ha de tindre de 4 a 6 versos.
Consulta les bases a www.elpoblenoudebenitatxell.org

+Info: Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell.
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XÀBIA
Fins al 10 de març

Certamen ‘Xàbia per la Igualtat’
Certamen de creació de mini-vídeos per a conscienciar i lluitar per la igualtat, per a

commemorar el 8 de març. A través de Tik-Tok, dins del certamen Nacional
‘Rodando por la Igualdad”.

Inscripcions fins el 10 de març. Premis locals: 200 € i 100 €. Premi nacional: 500 €.
Publicació del treball guanyador local el 16 de març.

Per a participar entra al següent enllaç: Bases i formulari d'inscripció

DÉNIA
Fins al 31 de març

Lactància materna Marina Alta
Concurs fotogràfic.

Termini d’inscripció i entrega de fotografies fins al 31 de març de 2021.
+info: www.grupnodrissa.org

DÉNIA
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: www.denia.es /cultura@ayto-denia.es.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Tot el mes

Biblioteca municipal del Poble Nou de Benitatxell.
Repte de lectura 2021

Inscriu-te a la biblioteca (fins als 16 anys).
Llig un llibre al mes.

Envia un vídeo (booktrailer) parlant del llibre.
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Al finalitzar el repte tindràs una grata sorpresa.
+info: Biblioteca Municipal.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Fins al 9 d’abril

La mascota contacontes
VI Concurs 2021

Les mascotes de la Biblioteca busquen una història que contar. Ens ajudes?
Presentació: biblioteca@elpoblenoudebenitatxell.org

Consulta les bases a www.elpoblenoudebenitatxell.com
+Info: Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell.

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.

VISITES GUIADES I RUTES
ORBA

Dissabte 6 i diumenge 7
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 7

9.30 h – Casa de Cultura
Excursió en família La Marjal

‘La Muntanyeta verda - La Font Salada’
Rius plens de vida a prop de casa. Inscripció prèvia obligatòria a:
deniaviva@ayto-denia.es, cal indicar nom complet, edat i telèfon.

Termini d’inscripció  fins a les 14 h del dijous anterior a cada excursió.
Desplaçament amb autobús. Durada: 4.30 h .

PEDREGUER
Diumenge 7

9.00 h – Porxes
El castell de l’Ocaive. Consolidació estructural del moument

Durada: 4 hores, aproximadament.
Inscripció (limitada a 30 persones): Casa Municipal de Cultura, fins al 5 de març.

Cost: 2€.
Guia: Pasqual Costa, arqueòleg.

Poseu-vos roba còmoda i dueu-hi esmorzar.

ORBA
Dissabte 13 i diumenge 14

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 14
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9.00 h – Porxes
La pedra en sec a la muntanya de Pedreguer

Durada: 4 hores, aprox.
Inscripció: Casa Municipal de Cultura, fins al 12 de març.

Cost: 2€.
Guia: Miquel A. Noguera.

Poseu-vos roba còmoda i dueu-hi esmorzar.

ORBA
Dissabte 20 i diumenge 21

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 27 i diumenge 28

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 28

9.00 h – Porxes
El castell de l’Ocaive. Consolidació estructural del moument

Durada: 4 hores, aproximadament.
Inscripció (limitada a 30 persones): Casa Municipal de Cultura, fins al 26 de març.
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Cost: 2€.
Guia: Pasqual Costa, arqueòleg.

Poseu-vos roba còmoda i dueu-hi esmorzar.

PEDREGUER
Diumenge 28

8.00 h – Glorieta de Pedreguer
Camí de Relleu a Sella

Distància 10 km. Dificultat mitjana.
Inscripció a partir del 8 de març al web del CEP ttps://www.cep-pedreguer.org/

Cal dur motxilla cantimplora, bon calçat, impermeable i roba còmoda en funció de
l’època, protecció solar, ulleres i barret/gorra.

Assegurança: per a realitzar qualsevol activitat amb el Centre Excursionista
Pedreguer (CEP), cal tenir la Llicència Federativa o assegurança d’accidents

equivalent. Si no tens cobertura d’accidents caldrà pagar 3€ per l’assegurança
individual temporal d’1 dia. (Llei 2/2011, de l’Esport i l’Activitat Física. DOCV

24/03/2011 - BOE 16/04/2011).
Organitza: Centre Excursionista de Pedreguer.

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 €.

I MÉS ENCARA
ONDARA
Diumenge 7

10.00 h – Plaça de bous
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Volta ciclista fémines
Trofeu Ajuntament d’Ondara.
+Info: Ajuntament d’Ondara.

EL VERGER
Dilluns 8

Guia pràctica de Pautes d’Autoestima per a Dones i Adolescents
Tens un regal per a tu.

+Info: Ajuntament del Verger.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dimarts 9

11.30 h – Biblioteca Municipal
Activitats per la igualtat

Amb alumnat del CEIP Santa Maria Magdalena.

EL VERGER
Dissabte 13

09.30 h – C.E. Tonus
Torneig de Pàdel Americà

Informació i inscripcions al Centre Esportiu Tonus.
Inscripció: 5€.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Del 15 al 31 de març

Alça’t del sofà i mou-te per la igualtat
Col·labora amb l’associació APRODESCO, comprant la samarreta solidària de la
Nocursa 2021 (3€), ix a fer esport, fotografia’t amb la samarreta i penja-la a les

xarxes amb el hàstag #mouteperlaigualtat.
Aconsegueix la teua samarreta a l’oficina de Turisme del Poble Nou de Benitatxell.
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GATA DE GORGOS
Cada divendres

10.00 h – Biblioteca municipal Carme Miquel
Llegim amb el tapis

Més info: Biblioteca municipal Carme Miquel.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Tot el mes

Biblioteca municipal del Poble Nou de Benitatxell.
Repte de lectura 2021

Inscriu-te a la biblioteca (fins als 16 anys).
Llig un llibre al mes.

Envia un vídeo (booktrailer) parlant del llibre.
Al finalitzar el repte tindràs una grata sorpresa.

+info: Biblioteca Municipal.

AVANÇAMENT DE ABRIL...

PEDREGUER
Diumenge 11 d’abril

19.00 h – Casa Municipal de Cultura
Concert  de Pasqua

Concert de Piano, amb Alba Sansano Navarro
Obres de Beethoven, Bach i Ginastera
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NOVETATS AL NOSTRE CANAL

YouTube: MACMA Mancomunitat Cultural de la Marina Alta

UN MERCAT DE CULTURA VIU #CulturaAKm0 18/03/2021

Nous videos promocionals de cultura de
proximitat per donar a conéixer les
propostes culturals que tenim a la comarca.

Dins la campanya 'Un mercat de cultura Viu,
Cultura a Kilòmetre 0', l'equip de la MACMA
està treballant en entrevistes documentals
de les diferents propostes culturals que tenin
a la Marina Alta, per donar a conéixer el
talent propi.

Projectes increïbles de ben a prop per a que les programacions dels nostres pobles arriben
lluny. En aquesta ocasió i en l'apartat de Teatre de proximitat, intervindran les següents
companyies de teatre, que ens presentaran les seues propostes i formes de treballar:

● L'Oracle de l'Est.
● Farfullit Teatre.
● Moni Poppins & Cia.
● L'estranya Companyia.
● Tarannà Teatre.
● Teatreres pel món.
● Inma RDGZ Teatre.
● Terato Teatre.
● Àgora Gestió Cultural.
● Fran Pintadera cia.

Enllaç directe: https://youtube.com/playlist?list=PLj9cpcHfEJ91sm_aYgh-cwOzojZgu-ik2
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ACTUALITAT
La Xarxa Jove aposta novament pel talent de la Marina Alta amb el III Concurs de

Jóvens Talents

La joventut de la comarca tindrà de temps fins
al 31 de maig per inscriure’s en la tercera
edició del concurs Jóvens Promeses
organitzat per la Xarxa Jove Marina Alta.
Aquesta nova edició de la convocatòria estarà
dedicada a les modalitats de cant, balls
urbans, monòlegs, teatre curt, curtmetratge i
màgia.

Enguany el concurs també compta amb dos
modalitats de premi, tal com va ocórrer l’any
passat:

– Premis del Jurat: 250€ atorgats a la millor
actuació de cada categoria.

– Premi de Popularitat: 80€ atorgat als/a les
participants que autoritzen la publicació de la

seua actuació al Canal de Youtube de la MACMA i que reba més m’agrada.

Des de la Xarxa Jove Marina Alta, tal com ha matisat el president de
l’organisme – Aitor Llobell, Regidor de Joventut de Teulada Moraira – s’ha volgut
animar la joventut de la comarca a què hi participe en les modalitats que la
convocatòria ofereix. Així mateix, ha valorat molt positivament que després vora
quatre anys de funcionament, la Xarxa Jove haja consolidat propostes com el
concurs de talents i haja posat en valor la importància de desenvolupar polítiques
conjuntes en matèria de Joventut entre els municipis de la comarca. De fet, aquesta
nova edició del concurs de talents es planteja per potenciar el projecte inicial i
promoure novament la dinamització dels i les joves de la Marina Alta i, alhora,
facilitar-los una plataforma per difondre el seu talent.
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Aquest concurs serà subvencionat per l’Institut Valencià de la Joventut a dintre
de la seua línia de subvenció sobre programes d’oci educatiu saludable, per a
l’exercici 2021.

Les bases es poden consultar a partir de hui mateix, als diferents Centres
d’Informació Juvenil i Ajuntaments de la Marina Alta, a més de la seu de la
Mancomunitat Cultural de la Marina Alta a Ondara.

Amb paraules del president de la Xarxa Jove, Aitor Llobell: aquest concurs s’ha
reinventat per adaptar-se a les circumstàncies que vivim, la passada edició va ser un
èxit en xarxes que va servir de plataforma per als jóvens talents de la comarca.
Enguany novament la COVID marcarà aquest esdeveniment, però la Xarxa jove ha de
continuar donant suport als nous talents que en puguen sortir.

Enllaç directe a les bases del concurs – FES CLIC ACÍ
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RESSENYES AMB PERSPECTIVA
Especial homenatge 8 Març

NARRATIVA

Pepa Guardiola Chorro
La memòria de les ones
(Edicions Balandra, 2017) #8M

Pepa Guardiola, natural de Xàbia (1953), ha sigut
tota la seua vida mestra, una professió que ha
combinat amb la seua altra gran passió, la
literatura. Com a escriptora ens ha regalat textos
tant de narrativa infantil com narrativa adulta.
Activista incansable cultural i feminista de pro,
forma part del Grup de Dones de la Marina Alta, i
en els seus relats aquesta perspectiva sempre en
forma part de l'essència, d’una manera o d’una
altra.

La memòria de les ones, –títol amb una clara
referència a Les Ones de Virgina Wolf– ha sigut
definida com un homenatge a les dones de la seua
generació, aquelles que deixaren les seues llars per
estudiar, per treballar i per guanyar espais. La
novel·la és un mosaic de caràcters femenins i de
dones que formen part de la vida de la
protagonista en diferents moments vitals
(infantesa, adolescència…) i tot açò enllaçat i
acompanyat per uns paisatges i records molt
lligats a la Marina Alta i a Xàbia.
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MÚSICA

Rebeca Mut
Dones Salvatges
Picap (2020)

Rebeca Mut, de Beniarbeig, és una
dona emprenedora, artista i
polifacètica que està en continua
evolució de forma imparable.
Sempre ha estat lligada, d’una
forma o d’una altra, al món de les
arts escèniques, des de la
comunicació, el teatre o la música.
Des de 2018 deixà enrere el
projecte grupal Endins per encetar
el seu nou propi projecte musical
amb el seu nom ‘Rebeca Mut’.

“El món està ple de Dones Salvatges i es
hora de despertar!” amb aquesta premisa
presenta el seu videoclip de ‘Dones
salvatges’ a les Xarxes Socials. Un disc amb
recorregut que l’any 2020 fou nominat i
finalista al millor Grup revelació dels premis
Ovidi 2020 i que enguany està nominat al
millor grup català de Ràdio 4.
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RECERCA

Irene Ballester Buigues (coordinadora)
200 anys a l’ombra de la Duquessa
d’Almodòvar
Edicions 96 (2015)

Irene Ballester nascuda a Pedreguer el 3 de gener
de 1979, és una gestora cultural valenciana
especialista en estudis feministes en art i gènere i
activista social, també membre integrant del Grup
de dones de la Marina Alta. La seua investigació
s’ha centrat en la visibilització de les dones. Des
de 2018 és membre electe del Consell Valencià de
Cultura. Coordina aquest llibre que recull els
articles especialitzats de sis autors: Irene Ballester
Buigues, Pablo Cisneros Álvarez, Mónica Bolufer
Peruga, Josep Mas Martí, Ester Alba Pagán i Joan
carles Gomis Corell.

Dos-cents anys a l’ombra de la Duquessa
d’Almodòvar és un llibre que compta amb sis articles
dels autors Ester Alba Pagán, Joan Carles Gomis
Corell, Josep Mas Martí i Mónica Bolufer Peruga i
que està coordinat per Irene Ballester. Josepa
Domenica Català de Valeriola, la Duquessa
Almodóvar, és un personatge nobiliari destacat de la
història de la Marina Alta de finals del segle XVIII i
principis del XX, i gran desconeguda fins les
investigacions d’Irene Ballester. Considerada com
una de les grans fortunes de València, senyora de
Xaló, Llíber i Gata de Gorgos. Culta i il·lustrada,
dedicà part de la seua fortuna a l'educació infantil.
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L’ENTREVISTA AMB PERSPECTIVA
Especial homenatge 8 Març

ENTREVISTA A LA FIGUERA
Col·lectiu d’artistes de la Marina Alta

Aquest mes de març hem volgut reflexar i visibilitzar talent

de proximitat i amb perspectiva de gènere, per això elles

són les protagonistes. Una entrevista amb la que volem

convidar-vos a conéixer un projecte de reflexió i

empoderament d’un grup de dones artistes de la Marina,

que ara fa tres anys van encetar un viatge preciós.

La Figuera és un col·lectiu de dones artistes de la Marina Alta, constituït l’any 2017

amb la intenció de compartir experiències creatives y apropar el seu art a la

comunitat. El seu desig?... “dur un poc més de bellesa i inquietud al món i contribuir a

la difusió de la cultura en totes les seues formes d’expressió. En les nostres

exposicions solem convidar a altres artistas o col·lectius de distintes disciplines a

participar de la mostra o a compartir el seu art en la inauguració”
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-Benvingudes a aquest espai escrit,
per poder compartir amb tota la
comarca el vostre projecte. El 2017
arrancava aquesta proposta amb una
clara línia comarcal cultural en base a
l’expressió artística. Què va fer que un
grup de dones de la Marina Alta es
plantejara crear la Figuera? Quin fou el
detonant del vostre origen?

La decisió de crear el col·lectiu
va ser com moltes vegades passa en
la vida: una conjunció de causalitats i
casualitats que coincideixen en un
moment i en un lloc. Estàvem diverses
amigues visitant una exposició i vam

comentar sobre la dificultat per
accedir a determinades sales
expositives. Una de nosaltres va
comentar que per a col·lectius l'accés
era més fàcil. I aquest comentari va
ser com un ressort que ens va posar
en marxa i immediatament ens vam
dir: doncs crearem nosaltres un. Així
va ser com vam començar aquesta
aventura que neix a mitjans de l'2017.

-Des del 2017 fins a ara heu realitzat
un total d’11 muntatges que, siga dit
de pas, és una activitat realment
frenètica com a col·lectiu. Eixa
efervescència i inquietud artística
personal de cada una de vosaltres ha
donat com a resultat una gran
trajectòria expositiva. Ens podrieu fer
un repàs per totes aquestes mostres?
Que ha caracteritzat o destacarieu de
cada una d’elles? I sobretot, que ha
suposat per a vosaltres cada una
d’elles?

Cada exposició és un repte per a

cadascuna de nosaltres. Ens ha

permès treballar en temàtiques que a

nivell individual, potser, no ens ho

haguérem plantejat mai.
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Vam començar la marxa amb la idea

de fer quatre exposicions a l'any,

coincidint amb el canvi d'estació,

trajectòria que s'ha vist interrompuda

pel Covid.

Fins ara hem realitzat 11 exposicions,

de les quals hem repetit dues en

diferents pobles, el que fa un total de

13 exposicions. Les nostres

exposicions tenen com a fil conductor

un tema determinat, elegit pel públic

que assisteix a les nostres

inauguracions d'entre diversos

proposats pel Col·lectiu. El tema més

votat és el que dóna títol a la següent

mostra. Els temes de les nostres

exposicions han sigut: L'Ombra, Dona

Sapiens, El cos casa meva, El Mirall,

L'Aigua, Llibertat, Dansa: espai, temps,

Arrels, Metamorfosi i Mirades.

Una de les característiques comunes a

totes és la nostra mirada des del ser

dona, com no podria ser d'una altra

manera, i això és un dels aspectes que

hem volgut destacar com a col·lectiu

de dones que som. Com afrontem la

nostra creativitat des de la nostra

essència, ens dóna un matís

determinat a cadascuna de nosaltres.

Cadascuna ha plasmat aquests temes

des d'una perspectiva diferent: des de

l'expressió del seu ésser, des de la

reivindicació, des de la denúncia ...

manifestant-nos a través del procés

creatiu per poder donar un pas més

enllà de nosaltres mateixes, trencant

motlles i ampliant així els horitzons

personals i socials que ens

condicionen.
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Cada tema és com un mar en el qual
et submergeixes bussejant a veure què
trobes. Bussegem en els nostres
records, en els nostres anhels, en les
nostres creences i d'aquí van sorgint
les idees que després es plasmaran en
l'obra. Cada tema és una aventura.

-Ara mateix, acabeu de tancar una
exposició a Dénia subtil i que
convidava molt a la reflexió individual
però també social, veritat?
Expliqueu-nos el projecte ‘Miradas’ i
sobretot conteu a les nostres lectores i
lectors eixa forma tan única que teniu
de triar la temàtica de les vostres
exposicions.

Mirades ha sigut la nostra última

exposició a El Centre D'art L'estació a

Dénia. El tema es va decidir abans de

començar el confinament. Aquesta

vegada la votació la vam fer a través

de les xarxes socials, ja que no podia

ser d'una altra manera, i és curiós que

just en aquest moment en què la

mirada es converteix en el focus de

trobada ja que les mascaretes oculten

la resta va sortir aquest tema de

"Mirades" el més votat. Han sorgit

tantes "mirades" com artistes hi ha en

el col·lectiu.

En la nostra primera exposició ens

vam voler mostrar a nosaltres en

societat i vam decidir començar per un

autoretrat, i a més a Jesús Pobre, que

ha estat un dels nostres punts de

referència des del principi durant la

gestació del col·lectiu. A partir d'ací la

temàtica de les següent exposicions

ha sigut decidida entre els assistents a

la inauguració que han votat entre

quatre opcions triades primer entre

nosaltres. Això ha fet que

interactuàrem amb les nostres

amistats i visitants, fent-los partícips

del nostre procés. I a més, és molt
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divertit. Canvia la forma de fer una

inauguració.

Una altra de les característiques de les

nostres inauguracions és que són un

lloc de trobada en el qual passen

moltes coses. La dansa, la poesia, el

teatre, la música, solen estar presents

com Esdeveniment d'Obertura, amb la

intervenció de grups, col·lectius o

companyies germanes. Ens han

acompanyat en les nostres

inauguracions el grup de Poetes de la

Mistelera amb música en directe,

Joves Ballarins de Pedreguer, S.O.S

Teatre, E.T.C. de la M. A., ESMOV art

del moviment, INMA RDGZ Teatre...

amb actuacions i performances

creades especialment per a cada

ocasió i proposta. Oferim tallers

dinàmics participatius en els quals els

visitants interactuen activament i

experimenten amb diferents tècniques

i jocs, impartides per companyes del

col·lectiu.

Com a conseqüència del Covid això no
ho hem pogut fer. Aquesta inauguració
ha sigut, per una banda una gran
satisfacció per haver estat capaces en
aquestes circumstàncies tan adverses,
de poder realitzar l'exposició però
d'altra banda un sentiment de tristesa
al no poder realitzar les inauguracions
a les quals estem acostumades,
havent d’adequar i limitar l' aforament
de la sala. Tot i així ha tingut una gran
repercussió gràcies a la premsa i les
xarxes socials.
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-Una de les principals motivacions del
vostre col·lectiu era la d’apropar la
cultura des de les diferents vessants,
en el vostre cas des de l’art, a la
comunitat. En aquest sentit, teniu
previsió de poder dur la vostra última
exposició a altres sales expositives de
la comarca? Quines previsions teniu
respecte a l’exposició ‘Miradas’ a curt
termini?

La cultura i l'art ens enriqueixen i
volem transmetre a la nostra comarca
que la creativitat és un atribut que tots
i totes tenim. Desenvolupar-lo i actuar
amb ell dóna una gran satisfacció. Ens
movem a la Marina Alta, que és on
tenim les nostres arrels, on residim i
on algunes hem nascut. Portar l'art a
les cases, als centres culturals, als
col·legis... Apropar l'art a totes les
persones que vulguin gaudir d'ell,
desenvolupa la nostra sensibilitat, ens
connecta i amplia la nostra mirada.

A l'espera de posar les nostres
"Mirades" en altres centres expositius.
Amb l'esperança que s’alleugerisquen
les restriccions i puguem tornar a un
pocde normalitat.

-I una curiositat, també respecte al
futur immediat del col·lectiu o el
següent projecte expositiu... Segons el
vostre tarannà, les persones
assistents a les vostres inauguracions
trien el tema de la propera exposició,
per tant entenem que ja tindreu
alguna cosa al respecte de la vostra
propera exposició. Ens podeu
desvetllar ja alguna línia de la vostra
propera exposició? I al fil de la propera
exposició, com treballeu el tema
escollit per gestar les vostres
propostes artístiques? Quin i com és el
procés creatiu col·lectiu que seguiu?

La nostra següent exposició era

"Mare"; ja teníem data a Moraira per

exposar però pel confinament es va

haver de suspendre. Això ens ha

obligat a retardar els nostres

projectes. Encara que, malgrat això,

vam exposar a Dénia al desembre.

Recentment estem reprenent i

madurant projectes nous per

posar-nos en marxa una altra vegada.
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Quan tenim el tema escollit per
votació dels assistents, el madurem
cadascuna a casa. Les nostres
maneres d'abordar un tema són molt
dispars i no només per la forma en
què cadascuna ho entén sinó també
perquè treballem amb materials
diferents: fotografia, pintura, tèxtil,
collage, gravat, instal·lació... Tot el
treball individual el posem en comú en
les nostres reunions que, donada la
pandèmia, hem reduït i distribuïm les
tasques per poder col·laborar entre
totes. Creem grups de treball.

-Sembla que aquest any serà bastant
similar a l’anterior, d'impass cap a la

‘nova normalitat’ que a hores d’ara ja
sona com la terra promesa a la qual no
sabem quan arribarem. Evidentment,
aquesta situació afecta al panorama
cultural, però dins de totes aquestes
circumstàncies el col·lectiu continuarà
treballant amb normalitat aquest
2021? Com vos plantegeu aquest
estrany any?

Esperem que la normalitat no tarde
molt. De moment continuem en
contacte, amb nous projectes i
esperem que es puguen enlairar de
nou, després d'aquest descans obligat.

-Molta gent desconeixerà segurament,
si el vostre grup és un grup tancat o si
per contra està obert a possibles
incorporacions d’artistes interessades.
Quin és el vostre funcionament en
aquest sentit? (Si és un grup obert
com es poden posar en contacte o
quin seria el procediment per formar
part?)
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Al principi de la nostra trajectòria el

nostre grup estava obert a altres

incorporacions, però va arribar un

moment en el que ens plantejàrem que

seria interessant poder tancar-lo per

consolidar el col·lectiu i aquest any de

pandèmia ha contribuït. De moment

no ens hem plantejat obrir-lo a noves

incorporacions. Però el col·lectiu és un

organisme viu que va demanant en

cada moment allò que necessita.

El que sí que hem fet des del principi
de la nostra singladura ha sigut
convidar a alguna o a algun artista o
col·lectiu a participar amb nosaltres de
forma puntual en una exposició.

-Al remat ens agradaria deixar-vos
aquest espai per reivindicar la
necessitat de continuar cultivant
l’esperit crític a través de l’art. Podrieu
definir la importància de les
exposicions dins les programacions
culturals dels pobles de la nostra
comarca? Per què creieu que és
fonamental afavorir i generar aquests
espais d’art i de diàleg entre aquest i
els i les espectadores?

A meitat de cada exposició, fem una

Visita Guiada en la qual les artistes

expliquem, com va ser el nostre

procés creatiu en l'abordatge de la

temàtica concreta que ens ha

convocat, i les tècniques utilitzades en

la realització de les obres. Aquest

esdeveniment transcorre baix una

atmosfera d'intimitat entre les artistes

i el públic present. Realitzem també
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tallers participatius per a les xiquetes i

xiquets del Col·legi d'el poble en el

qual estem exposant, reflexionem

sobre el tema en qüestió i fem la Visita

Guiada adaptada a les diferents edats.

La contemplació d'una obra d'art ens

ofereix una mirada diferent de la

pròpia: ens convida a la reflexió, ens

connecta amb parts que tenim dins i al

poder exposar-les fora ens permet

reconèixer-les, ens regira, ens sorprèn,

ens meravella …

Connectarem més o menys amb la
proposta que una artista en concret
ens proposa, però sempre ens amplia
la mirada i és veritat, desperta el

nostre esperit crític i això ens fa
créixer a nivell personal i contribueix a
evolucionar també a nivell social.

* * *

Imatges de la darrera exposició realitzada
pel col·lectiu ‘Miradas’.

Podeu seguir tota l’activitat de les nostres
companyes del col·lectiu La Figuera al web i
les Xarxes Socials:

https://lafigueramarinaalta.com/

https://www.instagram.com/la.figuera/

https://www.facebook.com/lafigueramarina
alta/
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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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