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Tradicions que no podem perdre.

#Pasqua2021 #CabassetiMona



MÚSICA CLÀSSICA

ONDARA
Divendres 2

20.00 h – Casa Cultura
Clarinet Cycle

“Colours for clarinet”
J. María Santandreu al clarinet i Christian E. Zinser al piano.

XÀBIA
Dissabte 10

20.30 h – Església de Sant Bertomeu
Concert Orquestra de Cambra de València

Stabat Mater de G.B.Pergolesi, amb Teresa Albero, soprano; Sandra Ferrández,
mezzosoprano i Pere Molina, director.

*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 11

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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ONDARA
Dissabte 17

20.00 h – Casa Cultura
Clarinet Cycle

”Akram Trio”
Maria Palacios al clarinet, Desirée Sánchez al cello i Guillermo Mondéjar al piano.

PEDREGUER
Diumenge 18

18.00 h – Església Parroquial de la Santa Creu
XI Concerts a la capella de Sant Blai

Concert de dolçaina i orgue amb el grup musical Ternari.
Entrada gratuïta. Es podrà recollir a la Casa Municipal de Cultura.

DÉNIA
Dimecres 21

19.30 h – Teatre Auditori
Daniel Zapico, Tiorba.

Transcripcions per a tiorba d’obres del Barroc francès. Transcripciones para tiorba de
obras del Barroco francés.

https://www.youtube.com/watch?v=2Jq7ROtzm_g
Entrada:15 € únicament/e on line: https://www.notikumi.com/ Informació/n Tel. 616
699 035 - 619825918 Organitza: L’Esperança Coronada. Col·labora: Ajuntament de

Dénia. Cultura.

CALP
Dijous 22

20.00 h – Saló blau de la casa de cultura de Calp
X Festival internacional de música d’hivern i primavera

Entrada: 12 €.
Amb obres de Beethoven & Brahms.
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Cal reserva prèvia a info@pal-music.com
o comprar l’entrada a partir de les 19.00 h el mateix dia de l’actuació.

Organitza: Pal – Music S.L.

EL RÀFOL D’ALMÚNIA
Del 30 d’abril al 2 de maig

Església de Sant Francesc de Paula
XIII Música Sacra a la Rectoria

Divendres 30
20.30 h

Neovocalis
Direcció: Rafael Sánchez Mombiedro.

Obres de Gjeilo, Barber, Antognini, Runestad, Whitacre i Sánchez Mombiedro.

Dissabte 1
20.30 h

Cor de dones: A cau d’orella
Victoriano Gotterris al piano, Mònica Perales i Massana a la direcció.

Obres de Kocsár, Alcaraz i Sarasola.

Diumenge 2
12.30 h

Atelier Vocal
Josep Vicent Giner a l’orgue i Gordon Lawson a la direcció.
Entrada gratuïta. Activitat insertada en la liturgia dominical.

20.30 h
Cor, solistes i ensemble de la Rectoria

Josep Vicent Giner a l’orgue i Jaime Morell a la direcció.
Monogràfic d’Antonio Vivaldi.

Entrada individual: 8 €. Abonament a 3 concerts: 20 €.
+Info i reserva d’entrades: www.instanticket.es, Ajuntament del Ràfol d’Almúnia.
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ALTRES MÚSIQUES
DÉNIA

Dissabte 10
19.00 h – Teatre Auditori

Música Jazz. Enric Peidro Quartet.
Presentació del nou disc: "Until the real thing comes along”

Formació: Enric Peidro, saxo tenor; Richard Busiakiewicz, Piano; Andrés Lizón,
contrabaix, Carles Pérez, bateria.

Entrada: 12 €, únicament ON LINE en www.instanticket.es
Organitza: Snibor Producciones. Col·labora: Ajuntament de Dénia. Cultura.

ONDARA
Dissabte 10

19.00 h – Plaça de Bous
Música Balear

Presentació Disc “Foc” de l'Institut d'Estudis Eivissencs.

ONDARA
Diumenge 11

12.00 h – Plaça de Bous
Música Balear

Presentació Disc “Foc” de l'Institut d'Estudis Eivissencs.

DÉNIA
Divendres 16

19.30 h –  Teatre Auditori
A Trenc d’Alba

El Grup Marala presenta “A Trenc d’alba”.
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Marala són Selma Bruna, Clara Fiol i Sandra Monfort, tres dones músiqies i
compositores de Catalunya, les Balears  i el País Valencià. Entrada: 5 € en

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

DÉNIA
Diumenge 18

12.00 h – Teatre Auditori
Música en família. Concert de la Banda Juvenil

De l’Agrupació Artística Musical de Dénia. Per a tots els públics. Entrada: lliure amb
invitació. Reserva en https://www.notikumi.com/. En taquilla el mateix dia una hora

abans.

GATA DE GORGOS
Dissabte 24

19.00 h – Plaça Nova
Música i paraula

Projecte conjunt de l’IES Matemàtic Vicent Caselles Costa, CEIP Santíssim Crist i
Associació Musical Coda.

PEDREGUER
Dissabte 24

19.00 h – Plaça de l’Amistat
Les teues ales

Concert de música de la mà d’Esther.
Acte a dintre de la commemoració del 25 d’abril.

ONDARA
Dissabte 24

20.00h – Plaça de Bous
Música Balear

Concert a càrrec del Cor de Dones de la Universitat de les Illes Balears.
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PEDREGUER
Diumenge 25
? – Cercavila

Banda del Centre Artístic Musical
Acte a dintre de la commemoració del 25 d’abril.

XÀBIA
Dissabte 24

19.00 h – Riurau d’Arnauda
Concert Valencia Hot Five (IVC)

Quintet de jazz liderat per Kiko Berenguer. El grup forma part de la formació
Dixieland. Entrada: 5 €.

*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.

TEATRE
TEULADA MORAIRA

Dissabte 3
17.00 h ― Auditori Teulada Moraira

Emportats
A càrrec de La Trócola.

Entrada gratuïta amb invitació a instanticket.com.

DÉNIA
Dissabte 17

19.30 h – Teatre Auditori
Encendidas
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L’Hongaresa teatre presenta una obra dirigida i interpretada per Lola López.
Entrada: lliure amb invitació. Reserva en https://www.notikumi.com/. En taquilla: el

mateix dia una hora abans .
Organitza: Acció ciutadana contra la impunitat del franquisme.

Col·labora: Ajuntament de Dénia. Cultura.

ONDARA
Divendres 23

20.00 h – Plaça de bous
Història d’una mestra

Cactus Teatre.
Entrada gratuïta. Obra basada en el llibre de Josefina Aldecoa.
+Info: www.agendaondara.es o a la Casa de Cultura d’Ondara.

Cal realitzar la reserva d’entrades de forma prèvia, aforament limitat.

DÉNIA
Dissabte 24

19.30 h – Teatre Auditori
Acampada

Cia. El Pont Flotant.  Actors: Àlex Cantó, Carmen Golfe, Isabel Gómez, Mónica
Lamberti, Itziar Manero, Jesús Muñoz, Alberto  Romera, Benito Valverde. +16. En

valencià. 90’.  Entrada: 12 € en https://www.notikumi.com/.
En taquilla el mateix dia una hora abans.

TEATRE INFANTIL
GATA DE GORGOS

Divendres 2
17.30 h – Facebook de la biblioteca “Carme Miquel”

L’hora del conte des de casa
Cada divendres un conte diferent.
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TEULADA MORAIRA
Dissabte 3

17.00 h ― Auditori Teulada Moraira
Emportats

A càrrec de La Trócola.
Entrada gratuïta amb invitació a instanticket.com.

GATA DE GORGOS
Divendres 9

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 16

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

Cada divendres un conte diferent.

ONDARA
Divendres 16

17.30h – Plaça de Bous
Teatre infantil

Amb “MONI POPPINS”.
A continuació encontre amb els primers lectors.

TEULADA MORAIRA
Divendres 16

17.30  h – Plaça de bous
Dia del Llibre Infantil

Entrada gratuïta. Contacontes amb MoniPoppins.
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Acte seguit hi haurà un encontre amb els primers i les primeres lectores.
+Info i reserva d’entrades: www.agendaondara.es o a la Casa de cultura d’Ondara.

Cal realitzar la reserva d’entrades de forma prèvia, aforament limitat.

XÀBIA
Diumenge 18

11.00 h i 12.30 h – Riurau d’Arnauda
Teatre infantil Pluff (IVC)

Doble sessió: 11:00 i 12:30. Espectacle de teatre, dansa i música.
Entrada: 3 €. 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.

PEDREGUER
Dijous 22

18.30 h – Casa Municipal de Cultura
Dia del llibre

Amb l’obra Alícia,
contacontes amb la companyia teatral l’Oracle de l’Est.

GATA DE GORGOS
Divendres 23

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

Cada divendres un conte diferent.

ONDARA
Divendres 23

20.00 h – Plaça de bous
Història d’una mestra
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Entrada gratuïta. Obra basada en el llibre de Josefina Aldecoa.
+Info: www.agendaondara.es o a la Casa de Cultura d’Ondara.

Cal realitzar la reserva d’entrades de forma prèvia, aforament limitat.

GATA DE GORGOS
Divendres 30

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

Cada divendres un conte diferent.

CINEMA
CALP

Divendres 9
20:00h – Saló Blau

¡Benvingut, Mister Marshall!
Commemoració del centenari del naixement de José Luis García Berlanga.

Duració 75 min. Gènere Comedia  + 13 años
Organitza la Regidoria de Cultura

Entrada gratuïta.
Cal realitzar la reserva d’entrades de forma prèvia, aforament limitat.

Reserva d’entrades: 965839123.

TEULADA MORAIRA
Dissabte 10

20.00 h ― Aparcament de Les Sorts
Autocine Moraira
La Cruda Realidad

Romàntica, Comèdia. Edat: +13 anys.
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BENIGEMBLA
Dissabte 10

20.30 h – Av. Bonaire
Les Cures. Mans invisibles que sostenen la vida -Benigembla

Projecció del curt documental.
+Info: Ajuntament de Benigembla.

TEULADA MORAIRA
Dissabte 10

? – Pàrquing Les Sorts de Moraira
Autocine

Entrada gratuïta. Cine familiar i juvenil.
+Info: Ajuntament de Teulada Moraira.

DÉNIA
Diumenge 11

19.00 h – Teatre Auditori
Cineclub. Las golondrinas de Kabul

Dir.: Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec França, 2019, 80 min. VO en francés
subtitulada al castellà. + 12. Entrada 3 € en https://www.notikumi.com/. En taquilla:

el mateix dia una hora abans.

CALP
Divendres 16

20:00h – Saló Blau
Plácido

Commemoració del centenari del naixement de José Luis García Berlanga.
Duració 87 min. Gènere Comedia + 13 años

Organitza la Regidoria de Cultura.
Entrada gratuïta.
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Cal realitzar la reserva d’entrades de forma prèvia, aforament limitat.
Reserva d’entrades : 965839123.

BENISSA
Dissabte 17 i diumenge 18

0.00 h? - Saló d’actes municipal
C/ Pare Andreu Ivars, núm. 21, 3ª pl.

El verano que vivimos
Entrada: 4 €

Horari a determinar segons noves restriccions COVID-19, consultar amb
l’ajuntament.

Organitza: Ajuntament de Benissa.

DÉNIA
Diumenge 18

19.00 h – Teatre Auditori
Cineclub. La trinchera infinita.

Dir. Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga Espanya, 2019, 147 min.  VO en
castellà. + 12. Entrada 3 € en https://www.notikumi.com/.

En taquilla: el mateix dia una hora abans.

XÀBIA
Dijous 22

19.00 h – Casa de Cultura
Projecció del documental Amado Granell,

l’home que va alliberar París
Presentació i col·loqui a càrrec de Juli Esteve. Producció d’À Punt Media.

*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.
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DÉNIA
Dijous 22

19.30 h – Teatre Auditori
‘Helia, memòria de l’Stanbrook’ de Sergi Pitarch.

‘Operación Stanbrook’ de Rafael Arnal, Joan Barres Paulo.
Projecció dels documentals. Entrada: lliure amb invitació. Reserva en

https://www.notikumi.com/ En taquilla: el mateix dia una hora abans. Organitza:
Acció ciutadana contra la impunitat del franquisme.

Col·labora: Ajuntament de Dénia. Cultura.

BENISSA
Dissabte 24 i diumenge 25

0.00 h? - Saló d’actes municipal
C/ Pare Andreu Ivars, núm. 21, 3ª pl.

El inconveniente
Entrada: 4 €

Horari a determinar segons noves restriccions COVID-19, consultar amb
l’ajuntament.

Organitza: Ajuntament de Benissa.

DÉNIA
Diumenge 25

19.00 h – Teatre Auditori
Cineclub. Papicha, sueños de libertad

Dir.: Mounia Meddour. Alger, 2019, 106 min. VO en àrabsubtitulada  al castellà. + 12.
Entrada 3 € en https://www.notikumi.com/.

En taquilla: el mateix dia una hora abans/el mismo día una hora antes.
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EXPOSICIONS
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

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.

CALP
Fins al 12 d’abril

Museu del Col·leccionisme – Plaça de la Villa
Les miniatures de Balta

Organitza la Regidoria de Cultura.

BENISSA
Fins al 17 d'abril

Centre d'Art Taller d'Ivars
Sublimando el plano

Exposició de Teresa Iborra.
Horari: De dimarts a dissabte de 18.00 h a 20.30 h.

(Divendres Sant, 2 d'abril - Tancat)
Organitza: Regidoria de Cultura - Ajuntament de Benissa.
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XÀBIA
Fins al 24 d’abril

Espai d'Art Lambert
Exposició Memory Given, Space Lost

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.

XÀBIA
Fins al 30 de maig

Casa del Cable
Exposició La Línea Blanca

Artista: 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.

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.

PEGO
De l’1 d’abril a l’1 de maig

Museu d’Art Contemporani Pego
Mysterivm arboris

Exposició d’Alberto Hernández Reyes

agenda cultural MACMA | ABRIL | 15



Horari  obertura divendres de 17.00 a 20.00 h i dissabte de 10.00 h a 13.30 h.
Al carrer Hospital,2.

Organitza: Fundació Baleària i Ajuntament de Pego.

ONDARA
Dissabte 3 i diumenge 4

Mart
1ª mostra d’art al carrer.

CALP
Del 6 d’abril al 31 de maig

Ajuntament Vell, sala d'exposicions.
Descubre nuestros artistas. Lugares

Organitza la Fundación Frax.

ONDARA
Del 7 al 30 d’abril

Casa Municipal de Cultura
Art com a teràpia a la Marina Alta

Comissària:  Isabel Soler Tarradellas.
Organitza: AMADEM.

ONDARA
Del 8 al 30 d’abril
Torre del Rellotge

Medusa
Exposició de Francesc Ramis.
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ONDARA
Del 8 al 30 d’abril
Casa de Cultura

Tancats
Exposició de pintures de 36 artistes.

DÉNIA
Del 9 al 25 d’abril

Centre d’Art l’Estació
Exposició col·lectiva ‘memòria Desenterrada’

Fotografies d’Eloy Ariza, Eva Máñez, Carme B. Godella, Gema López i Paco Collado,
Documentals d’Óscar Navarro i Sergi Tarín.

Horari: tots els dies de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.

DÉNIA
Del 9 d’abril al 6 de maig

Biblioteca Pública
1939, Memòria de la Retirada

Lloc: Biblioteca Pública (C/ de Sant Josep, 6).
Horari: laborables de 8.30 a 21 h, dissabtes de 10 a 13.30 h

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Del 14 al 19 d’abril

Biblioteca Municipal
Exili il·lustrat

Activitat a dintre de la Campanya per m’importa educar en valors de l’Institut Valencià
de la Joventut.
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DÉNIA
Del 15 al 30 d’abril
Casa de Cultura

Exposició d’art sobre paper ’huellas Humanas’
Pel grup d’artistes ”ANGELS”. Debra Cazalet, Don Henderson, Anna Jansen, Patricia

Ropohl, Julia Vela, Judith  Verheij, Katherine M. Waters.
Horari: laborables 11-14 h/17-21 h, dissabtes 11-13.30 h/18-21 h.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Del 21 al 30 d’abril

Biblioteca Municipal
Vacunat amb la lectura

Activitat a dintre de la Campanya per a motivar la lectura en família.

DÉNIA
Del 22 d’abril al 8 de maig

Casa de Cultura. Vestíbul  F
Xxv Concurs de Fotografia ‘Tema Dénia’

Inauguració dia 22 a partir de les 20 h.
Horari: laborables: 11 - 14 h / 17 - 21 h, dissabtes: 11 - 13.30 h / 18 - 21 h.

DÉNIA
Del 30 d’abril al 30 de maig

Centre d’Art l’Estació
Nina Llorens Peters-Collage

Inauguració dia 30 a partir de les 19 h .
Horari: tots els dies de 10 -13 h // 17-21 h.
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XERRADES I POESIA
BENISSA
Dissabte 17

11.00 h – C/ dels Desemparats, 7
Conferència sobre la casa Abargues i posterior visita guiada

A càrrec de l'excronista oficial de Benissa, Joan Josep Cardona Ivars.
Organitzada per l'Institut de Cultura Juan Gil-Albert, 

de la Diputació d'Alacant, dins del cicle "Patrimoni. Art en valor"
Col·labora: Ajuntament de Benissa.

XÀBIA
Dimecres 21

19.00 h – Casa de Cultura
Presentació de ‘Castell de la Granadella:
Projecte Arquitectònic de Restauració ‘
Amb Evaristo Torres Perea (arquitecte)
i Joaquim Bolufer Marqués (arqueòleg).

*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.

XÀBIA
Dijous 22

19.00 h – Casa de Cultura
Projecció del documental Amado Granell,

l’home que va alliberar París
Presentació i col·loqui a càrrec de Juli Esteve. Producció d’À Punt Media.

*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.
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PEDREGUER
Dijous  22

20.00 h – Casa de Cultura
Trekking per les muntanyes del Marroc

Seguint els passos dels berbers
Javier Palomares Alfonso. Tècnic d’alta muntanya i tècnic superior d’escalada

*Dins de la XXIV edició de l’Esport en Primavera

PEDREGUER
Divendres 23

19.00 h – Casa Municipal de Cultura
Cels de sal

Recital de poesia amb la veu de Josep Orihuel i amb Claudia Ortolà al piano.
A dintre dels actes de commemoració del 25 d’abril.

ONDARA
Dimarts 27

20.00 h – Plaça de bous
Polsim de temps de records

Entrada gratuïta. Recital musical de textos de Carmelina Sánchez-Cutillas a càrrec de
Marina Mulet i Gayà.

+Info i reserva d’entrades: www.agendaondara.es o a la Casa de Cultura d’Ondara.
Cal realitzar la reserva d’entrades de forma prèvia, aforament limitat.

PEDREGUER
Dijous  29

20.00 h – Casa de Cultura
Ral·li automobilístic de la Comunitat Valenciana

Daniel Paasch, pilot. Campió HL 8 i GR 5 de Pujades i Rallys de la Comunitat
Valenciana.
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ACTES I PRESENTACIONS
DÉNIA

Divendres 9
19.00 h – Biblioteca Pública

Presentació del llibre de Llum Quiñonero, ‘MIQUEL GRAU 53/1977’
Introduirà l‘acte Rafael Cuesta.

Entrada: lliure amb invitació. Reserva en biblioteca@ayto-denia.es , 96 578 36 65.
Lloc/lugar: Biblioteca Pública (c/ de Sant Josep, 6)

BENISSA
Divendres 9

19.00 h – Saló d'Actes Cultural
Introsprecció

Preestrena del primer disc de Vaire.
Cal realitzar la reserva d’entrades de forma prèvia, aforament limitat.

Inscripcions: a través de les xarxes socials, Instagram @vaireoficial i Facebook
@vaireoficial

Organitza: VAIRE.
Col·labora: Regidoria de Cultura - Ajuntament de Benissa.

BENIGEMBLA
Dissabte 10

20.30 h –Placeta de la Constitució
‘Les Cures. Mans invisibles que sostenen la vida’ Benigembla

Presentació i rojecció del curt documental.
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DÉNIA
Dijous 15

19.30 h – Casa de Cultura
El intelectual plebeyo. Vocación y resistencia del pensar alegre

Presentació del llibre de Javier López Alós. http://www.javierlopezalos.com/
Entrada lliure amb invitació. Reserva en: culturadenia@ayto-denia.es

XÀBIA
Del 19 al 23 d’abril

Actes commemoratius del Dia del Llibre
+Info: Casa de Cultura.

*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.

XÀBIA
Divendres 23

19.00 h – Casa de Cultura
Presentació del llibre. De la gran Safo soc parell de Paul Verlaine

Traducció de Carles Mulet i presentació a càrrec de
Maria Josep Escrivà.

*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
Dissabte 24

19.00 h – Plaça Nova
Música i paraula

Projecte conjunt de l’IES Matemàtic Vicent Caselles Costa, CEIP Santíssim Crist i
Associació Musical Coda.
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ONDARA
Diumenge 25

12.00 h – Plaça de Bous
Actes del 25 d’abril

12.00 h – Per tres Claus
Actuació músical.

A continuació – L’entrevista de Joan Iñareta
Presentació del llibre.

Durant els actes hi haurà mercat de llibres
a benefici de l’Associació contra el Càncer.

+Info i reserva d’entrades: www.agendaondara.es
o a la Casa de Cultura.

PEDREGUER
Dimarts 27

19.00 h – Casa Municipal de Cultura
Actes del 25 d’abril

Miquel Grau 53/1977
Presentació del llibre de Llum Quiñonero i

amb la col·laboració d’Irene Ballester, Doctora d’Història de l’Art.

ONDARA
Divendres 30

20.00 h – Plaça de Bous
Asuntos menores

Presentació del llibre a càrrec de l'autor, Francisco Cejudo.
Entrada gratuïta.

+Info i reserva d’entrades: www.agendaondara.es o a la Casa de Cultura d’Ondara.
Cal realitzar la reserva d’entrades de forma prèvia, aforament limitat.
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CURSOS I TALLERS
LA MARINA ALTA
Inscripció fins al 7 d’abril

La Marina Alta
II Taller de construcció de pedra seca

Dies lectius del curs: 17, 18, 24 i 25 d'abril i 1 i 2 de maig
Curs formatiu de 40 hores. Cost: 40 €.

Especialment indicat per a gent o col·lectius del sector de la construcció,
arqueologia i/o rehabilitació, i millorar les oportunitats de treball

i futur per a l'alumnat.

Les sessions, que combinaran formació teòric - pràctica,
tindran lloc els següents dies i hores:

-Horari dels dissabtes: de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 18.00 h.
-Horari dels diumenges: de 9.00 h a 14.00 h.

Es realitzarà en diferents poblacions de la Marina Alta ,
pel que resulta imprescindible tindre vehicle propi o disponibilitat de transport.

Les places són limitades, prioritat d'edat entre 16 i 30 anys,
lloc de residència a la Marina Alta i interessos.

+Info: www.macma.org

ONDARA
Dimecres 14

17.30h – Casa Cultura
Bebeteca

“Taller de contes” per a nadons amb pares i mares, a càrrec de Sonia Carrió.
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DÉNIA
De  l’1 al 30 d'abril

Casa Municipal de Cultura
Inscripcions al ‘Taller de respiració’

Taller de respiració 3,2,1... Allibera la teua respiració!
Data: 15 de maig. Preu: 35 €. Places limitades.

Imparteix: Carmen Paula Romero, soprano i facilitadora vocal.
Inscripció a: tallerderespiracio21@gmail.com i a la Casa de Cultura, Pl. Jaume I, s/n.

+ INFO: https://www.denia.net/agenda-denia Col·labora/ colabora: Ajuntament de
Dénia. Cultura.

PEDREGUER
Del  17  d’abril al  27 de  juny

Tallers de la XXIV edició de l’Esport en Primavera
+Info d'activitats i programació: Regidoria d’esports.

● BÀDMINTON, PORTES OBERTES – III Edició
El 15 de maig i 5 de juny

Disposaràs de material per a practicar.
Pavelló d’esports

De 10.30 h a 13.00 h
Inscripció: gratuïta.

● INICIACIÓ A LA PILOTA VALENCIANA – X Edició
Per a xiquets i xiquetes de 6 a 10 anys

Dimarts 1 de juny
Trinquet Municipal

De 18.30 h a 19.30 h

● INICIACIÓ A LA CAL·LISTÈNIA (PARC DE BARRES)
Per a majors de 14 anys

Màxim 10 persones
Dissabte 8 i 22 de maig

Divendres 4 de juny
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Carrer de la metal·lúrgia ( Polígon de les Galgues)
De 18.00 h a 19.30 h

● INICIACIÓ A LA MARXA NÒRDICA (NORDIC WALKING)
Xerrada i pràctica bàsica – Divendres 21 de maig de 19.00 h a 21.00 h

Formació  pràctica – Dissabte 29 de maig de 10.00 h a 13.00 h
Inscripció fins el 12 de maig, a la Casa de Cultura

Preu: 30€

● JORNADA FORMATIVA PER A ENTITATS ESPORTIVES
PAUTES PER A UN ESPORT SENSE GÈNERE

Casa de Cultura
Dilluns 10 de maig de 19.00 h a 21.00 h

● COM PREVINDRE EL MAL D’ESQUENA
Dimecres 26 de maig, i 2 i 9 de juny

A les 19.45 h
Casa de Cultura

Inscripció fins el 21 de maig, a la Casa de Cultura
Preu: 20€

● INICIACIÓ A L’ESCALADA. IV Edició
Dissabte 12 de juny
A partir de 10 anys

Poliesportiu Municipal (Rocòdrom)
Inscripció gratuïta, a la Casa de Cultura

Organitza: Ajuntament de Pedreguer

● IV MASTER CLASS DE PILATES
Diumenge 6 de juny

Obert a tots els públics
Pavelló d’Esports Pedreguer,  11.00 h
Organitza: Ajuntament de Pedreguer

Activitat gratuïta
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● IX TALLER D’AUTODEFENSA PERSONAL
Dissabte 19 de juny

Per a persones majors de 13 anys
De 16.30 h  a 18.30 h  
Pavellonet de l’Institut 

Inscripció: gratuïta, fins el 15 de juny
Mínim: 8 persones

Organitza: Club de Karate Shotokan Pedreguer

● KARATE A LES PLACES
Entrenament i demostració

Dissabte 17 d’abril
Plaça de l’amistat, a les 11.00h

Organitza: Club de Karate Shotokan Pedreguer

CONVOCATÒRIES
EL POBLE NOU DE BENITATXELL

Fins al 30  d’abril
Concurs d’Aparadors #socmitjafava

Per al teixit empresarial local. Promoció del comerç local.
Premis: 1r 1.000 €, 2n 500 €, 3r 250 € i Accèsit general 200 €.

Fes una foto al teu disseny i publica-la a les Xarxes amb els hastags #socmitjafava
#elpoblenoudebenitatxell.

PEGO
Fins al 30  d’abril

XLV Certamen de pintura Vila de Pego
Les obres es presentaran mitjançant formulari online a través de la plataforma

www.mundoarti.com
Presentació de les obres fins al 30 d’abril de 2021.
S’establirà un únic premi en metàl·lic de 5000 €.
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+Info:
https://www.mundoarti.com/concursos/CQT5895/xlv-certamen-de-pintura-villa-de-p

ego-2021/

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.

PEDREGUER
Tot el mes

V Rally de Fotografia Esportiva
Bases en la pàgina web: www.esportivat.com i www.afapedreguer.com

Inauguració i lliurament dels premis, divendres 4 de juny
Casa de Cultura 20.00 h

*Dins de la XXIV edició de l’Esport en Primavera.

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.
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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
GATA DE GORGOS

Dijous 1
16.00 h – Edifici polivalent Guillem Agulló

Gata Jove
Espai d’acompanyament de la gent jove de 12 a 30 anys.

A la sala 2 i al pati.
Horari  obertura de 16.00 a 20.00 h.

+Info: Whatsapp 618 946 206, instagram gata.jove i facebook Gata Jove.
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BENISSA
De l'1 al 12 d'abril

No et perdes l’interior dels nostres museus
Casa-Museu Abargues: 1, 2 i 3 d'abril, 7, 9 i 11 d'abril. De 10 a 14 h

Església: tots els dies de 10 a 12 h
Cases del Batlle: De dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h i 17.00 h a 20.30 h.

Dissabtes, diumenges i festius: tancat
Organitza: Ajuntament de Benissa.

BENISSA
De l'1 al 12 d'abril

11.00  h – Plaça Rei Jaume I (Font)
Gaudeix de la Benissa Medieval

Visita guiada experiencial de pasqua.
Idioma: castellà, els dies 3 i 10 d'abril.

En finalitzar es farà lliurament de la Mona de Pasqua.
Màxim 14 persones.

Preu: 2 €
Inscripcions: fins a les 10.00 h del mateix dia en Tourist Info Benissa

turismo@ajbenissa.es | 965732225 | WhatsApp: 627 307 511
Organitza: Ajuntament de Benissa.

LA VALL D’ALCALÀ
Divendres 2
9.30 h – ?

La Foradà des d’Alcalà
Places limitades. Gratuït. Inclou assegurança.

Inscripció prèvia a www.pegoilesvalls.es.
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PEGO
Dissabte 3
9.30 h – ?

Ruta etnobotànica per la Marjal de Pego
Places limitades. Gratuït. Inclou assegurança.

Inscripció prèvia a www.pegoilesvalls.es.

ORBA
Dissabte 3 i diumenge 4
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.

L’ATZÚBIA FORNA
Diumenge 4

9.30 h – ?
Les asmeites

Places limitades. Gratuït. Inclou assegurança.
Inscripció prèvia a www.pegoilesvalls.es.

LA VALL D’EBO
Dilluns 5

9.30 h – ?
Ruta senderista

Places limitades. Gratuït. Inclou assegurança.
Inscripció prèvia a www.pegoilesvalls.es.
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BENISSA
Dilluns 5

 11.00 h – Tourist Info Benissa Platja (Casa dels 100 vents / Aula de la Mar)
Gaudeix de la naturalesa en família

Ruta guiada pel Passeig Ecològic de Benissa.

Idioma: castellà.

Màxim 14 persones.

Inscripcions: fins a les 10.00 h del mateix dia en Tourist Info Benissa
turismo@ajbenissa.es | 965732225 | WhatsApp: 627 307 511

Organitza: Ajuntament de Benissa.

GATA DE GORGOS
Dijous 8 i Divendres 9

16.00 h – Edifici polivalent Guillem Agulló
Gata Jove

Espai d’acompanyament de la gent jove de 12 a 30 anys.
A la sala 2 i al pati.

Horari  obertura de 16.00 a 20.00 h.
+Info: Whatsapp 618 946 206, instagram gata.jove i facebook Gata Jove.

L’ATZÚBIA FORNA
Diumenge 11

9.30 h – ?
Castell i poble de Forna

Places limitades. Gratuït. Inclou assegurança.
Inscripció prèvia a www.pegoilesvalls.es.
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ORBA
Dissabte 10 i diumenge 11

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
Dijous 15 i Divendres 16

16.00 h – Edifici polivalent Guillem Agulló
Gata Jove

Espai d’acompanyament de la gent jove de 12 a 30 anys.
A la sala 2 i al pati.

Horari  obertura de 16.00 a 20.00 h.
+Info: Whatsapp 618 946 206, instagram gata.jove i facebook Gata Jove.

LA VALL D’EBO
Diumenge 18

9.30 h – ?
Ruta per la Vall d’Ebo

Places limitades. Gratuït. Inclou assegurança.
Inscripció prèvia a www.pegoilesvalls.es.

ORBA
Dissabte 17 i diumenge 18

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.
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Per a visites guiades (free tour) i tallers de ceràmica, cal consultar la programació
específica a @culturitza’t orba.

PEDREGUER
Diumenge 18

8.30 h – ?
Excursió al Mirador del Pla de l’Era

A dintre dels actes de commemoració del 25 d’Abril.
+Info: www.cep-pedreguer.org

GATA DE GORGOS
Dijous 22 i Divendres 23

16.00 h – Edifici polivalent Guillem Agulló
Gata Jove

Espai d’acompanyament de la gent jove de 12 a 30 anys.
A la sala 2 i al pati.

Horari  obertura de 16.00 a 20.00 h.
+Info: Whatsapp 618 946 206, instagram gata.jove i facebook Gata Jove.

PEDREGUER
Diumenge 25

9.00 h –  Porxes
Itinerari pel terme

OrquiRuta
Durada: 4 hores, aprox.

Inscripció: Casa Municipal de Cultura, fins al 23 d’abril
Cost: 2 € . Guia: Maria Roselló, intèrpret ambiental

Poseu-vos roba còmoda i dueu-hi esmorzar.
Inscripció prèvia a www.pegoilesvalls.es.
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ORBA
Dissabte 24 i diumenge 25

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.

LA VALL DE GALLINERA
Diumenge 25

9.30 h – ?
Castell de Benissili

Places limitades. Gratuït. Inclou assegurança.

PEDREGUER
Diumenge 25

Indrets i llocs de la nostra terra
Ruta a la Vall de la Murta (Alzira) amb el centre excursionista de Pedreguer.

+Info: www.cep-pedreguer.org
Cal realitzar la reserva d’entrades de forma prèvia, places limitades.

GATA DE GORGOS
Dijous 29 i Divendres 30

16.00 h – Edifici polivalent Guillem Agulló
Gata Jove

Espai d’acompanyament de la gent jove de 12 a 30 anys.
A la sala 2 i al pati.

Horari  obertura de 16.00 a 20.00 h.
+Info: Whatsapp 618 946 206, instagram gata.jove i facebook Gata Jove.
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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
BENISSA

De l'1 al 12 d'abril
Assaboreix la Benissa gastronòmica més pasqüera

Restaurants participants
Centre Social Bar Bèrnia. Tel.: 654 471 613 | 695 124 622

Bar Nou Tapes Biscaí Tel.: 96 573 40 83 | 638 538 464
Pizzeria Chaplin Tel.: 96 623 47 65 | Whatsapp i crides: 640 123 460 | 625 625 961

Bar La Costa Tel.: 96 573 19 49
Bar Cafeteria l´Esplai Tel.: 96 573 21 62 | Whatsapp: 659 985 343

Taperia d´Ivars Tel.: 656 586 752
Restaurant Cuina de Dos. Tel. 965730789 | Whatp: 655 060 358

Restaurant Giró: 965 73 00 48 | Tel i Whatsapp: 669 221 509
Cal realitzar reserva prèvia, aforament limitat.

+ Info menús: www.benissa.es
Organitza: Ajuntament de Benissa.

PEGO
Del 6 al 9 d’abril
17.00 h – Online

Pego territori gamer
Els torneigs es celebraran de 17.00 a 20.00 h.
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Torneig en línia, oberts retransmesos en directe a nivell professional.
Premis per als guanyadors-es i sortejos per a les persones participants.

+Info: www.logrodesbloqueado.com

PEDREGUER
Des del 17 d’abril fins al 27 de juny

XXIV edició de l’Esport en Primavera

+Info d'activitats i programació esportiva en la revista L’esport en primavera.

GATA DE GORGOS
Divendres 23

18.00 h – Biblioteca Pública Carme Miquel
Benvinguts a la lectura

Dia del llibre.

GATA DE GORGOS
Divendres 23

19.00 h – Biblioteca Pública Carme Miquel
Club de lectura

Parlem del llibre "las vencedoras" de Laetitia Colombani un llibre que parla de la força
de les dones de les seues pèrdues i sofriments.

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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AVANÇAMENT DE MAIG...

PEDREGUER
Dissabte 1 de maig

19.00 h – Rocòdrom
Tio Vànya (Anton Txékhov)
Companyia:  L’Oracle de l’Est
Plateatre. Teatre Íntim 2021

Inclòs en la Campanya de Difusió de Música i Teatre de la Diputació d’Alacant –
Anualitat 2021.  Entrada gratuïta.

BENISSA
Dissabte 1 i diumenge 2 de maig

h? - Saló d’actes municipal
C/ Pare Andreu Ivars, núm. 21, 3ª pl.

Hasta el cielo
Entrada: 4 €

Horari a determinar segons noves restriccions COVID-19, consultar amb
l’ajuntament.

Organitza: Ajuntament de Benissa.
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EL RÀFOL D’ALMÚNIA
Dissabte 1 i Diumenge 2

Església de Sant Francesc de Paula
XIII Música Sacra a la Rectoria

Dissabte 1
20.30 h

Cor de dones: A cau d’orella
Victoriano Gotterris al piano, Mònica Perales i Massana a la direcció.

Obres de Kocsár, Alcaraz i Sarasola.

Diumenge 2
12.30 h

Atelier Vocal
Josep Vicent Giner a l’orgue i Gordon Lawson a la direcció.
Entrada gratuïta. Activitat insertada en la liturgia dominical.

20.30 h
Cor, solistes i ensemble de la Rectoria

Josep Vicent Giner a l’orgue i Jaime Morell a la direcció.
Monogràfic d'Antonio Vivaldi.

Entrada individual: 8 €. Abonament a 3 concerts: 20 €.
+Info i reserva d’entrades: www.instanticket.es, Ajuntament del Ràfol d’Almúnia.
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PEDREGUER
Diumenge 2 de maig
Itinerari pel terme

El castell de l’Ocaive
Consolidació estructural del monument.

L’Ocaive a la Primavera. Lloc i hora: Porxes, a les 09.00
Durada: 4 hores, aproximadament. Inscripció (limitada a 30 persones): Casa

Municipal de  Cultura, fins al 30 d’abril. Cost: 2 €.
Guia: Pasqual Costa, arqueòleg.

Poseu-vos roba còmoda i dueu-hi esmorzar.

PEDREGUER
Dijous  6 de maig

20.00 h – Casa de Cultura
Prevenció del dolor d’esquena

Activitat teòrica i pràctica de dues hores de durada,
Rodrigo Cano. Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
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ACTUALITAT
La Mancomunitat Cultural i la Xarxa Jove de la Marina Alta organitzen

el II Taller de construcció de pedra seca 2021 a la Marina Alta.

Després de l’èxit de participació a
la primera edició del Taller de
Construcció de pedra seca el
passat 2020, la Mancomunitat
Cultural i la Xarxa Jove de la
Marina Alta organitza una nova
edició els pròxims 17, 18, 24 i 25
d’abril i 1 i 2 de maig.

Aquesta iniciativa de formació
pretén introduir a l’alumnat amb la
tècnica tècnica constructiva de la
pedra seca, declarada Patrimoni
Immaterial de la Humanitat per
l’UNESCO el 2018.

Es tracta d’un curs formatiu de 40
hores en el que aprendre i
introduir-se en la tècnica
constructiva de la pedra seca.
Especialment indicat per a gent o
col·lectius del sector de la

construcció, arqueologia i/o rehabilitació per les oportunitats de treball i futur que
pot oferir a l’alumnat.

Les sessions tindran lloc els dissabtes: de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a
18.00 h, i els diumenges: de 9.00 h a 14.00 h, i combinaran formació teòric-pràctica.
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Es realitzarà en diferents poblacions de la Marina Alta , pel que resulta
imprescindible tenir vehicle propi o disponibilitat de transport.

Tot el material necessari per a la realització del taller així com els equips de
protecció individual estan inclosos, a més s’informa que les places són limitades
tenint prioritat joves de 16 a 30 anys i públic general resident a la Marina Alta.

Preinscripció 2021 fins al 7 d’abril al següent enllaç:

Enllaç directe a la preinscripció ONLINE – FES CLIC ACÍ

Imatges de l’alumnat de la Primera Edició 2020
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RESSENYES
NARRATIVA

Josep Moncho
La taverna del negre (Ed. Bormera, 2019)

Josep Moncho, natural de Gata (1948), filòleg i
escriptor, va ser professor de Llatí fins que
finalment es va radicar al periòdic l’Alacantí. Autor
de narrativa, ha estat guardonat amb diversos
premis al llarg de la seua producció novel·lística.
A més, també ha conreat l’assaig, tractant temes
de l’actualitat socio-turística que afecten la
marxa de la nostra societat i el manteniment dels
nostres valors territorials.

La taverna del
Negre,
guardonada amb

el Premi Isabel de Villena de Narrativa, XXXVI Premis
Ciutat de València, és una novel·la ambientada en la
carrera d’Amèrica del s.XIX, des de les terres de
València, en la qual també se’ns relata el curiós
origen de la tradició xocolatera de la Vila. La narració
inclou dues trames amb “un final positiu”, com diu
l’autor. Per una banda, trobem un argument històric i
per l’altra, una història d’amor plena d’adversitats
entre persones de diferent estatus social.

NARRATIVA INFANTIL
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Mª Dolors Pellicer
Comptem cabretes i pintem ocells (Andana Editorial, 2019)

Mª Dolors Pellicer, natural d’Oliva
(1956), viu actualment a Pego, on porta
treballant com a mestra des fa molts
anys. Va estudiar Magisteri i Filologia
Catalana i és autora d'una bona quantitat
de llibres per a infants i joves, tant de
narrativa com de poesia. Una bibliografia
molt profusa que encetà amb el llibre
‘Tegolins i tegolines’ el 1988 i que ja mai
deixà fins aconseguir més de 25 llibres
publicats, amb els que molta xicalla de la
Marina hem crescut i ens hem enganxat
a la lectura.

Comptem cabretes i pintem ocells és
un poemari infantil guardonat amb el Premi de
Poesia Infantil Fundació Caixa Cooperativa
d'Algemesí.

En aquest llibre inclòs a dintre de la
col·lecció Vagó de Versos, Mª Dolors
Pellicer ens presenta versos per adormir-se i
despertar-se, per aclucar els ulls i per
obrir-los, per somiar i per imaginar.
D’aquesta forma ens convida a descobrir la
bellesa de les xicotetes coses que ens
envolten.

RECERCA
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Antoni Mas, Josep Mas i Jaume Noguera
La senda de l’èxode
Edicions 96 (2009)

La senda de l’èxode. Els moriscos de la Marina Alta
i la seua empremta després de 1609 és l’estudi
més complet sobre els moriscos de les
comarques del sud valencià. Aquest llibre el va
publicar la Mancomunitat Cultural de la Marina
Alta el 2009, coincidint amb els quatre-cents anys
de l’expulsió dels moriscos. I els seus autors són
Antoni Mas, Josep Mas i Jaume Noguera.
El llibre ens presenta la pervivència mudèjar
després de la conquesta. Els moments de tensió i
els intents d’assimilació per part dels cristians.
Després repassa el ban d’expulsió i les peripècies
que seguiren: l’embarcament de la majoria i la
rebel·lió d’aquells que es negaren a fer-ho.

Més avant, analitza els detalls de la revolta morisca i l’expulsió dels derrotats. Tot això
amb dades, especificament, de la comarca.

Els punts més interessants tenen a veure amb els morisquets, els xiquets que es
varen quedar ací; la major part com a criats, al servei d’amos o com esclaus. I conten
algunes històries amb dades sobre avatars personals (matrimoni, llinatges, pobles…)
que fan molt tangible aquell moment històric.

MÚSICA
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Marala Trio
A trenc d’alba
U98 Music (2020)

La santcugatenca Selma Bruna,
la pedreguera Sandra Monfort i la
palmesana Clara Fiol són les
veus de Marala. El grup
s'especialitza en música d'arrels
tradicionals des d'una mirada
jove i amb molta atenció a la
polifonia. El seu disc debut es
titula “A trenc d'alba” i en ell es
combinen cants ancestrals i
actualitat.

Les cançons són quasi totes pròpies, i
s’inspiren en la música tradicional dels
territoris d’origen de les tres integrants. Així
com d’altres territoris peninsulars. Podem
trobar poemes musicats de poetesses
actuals, revisions de cants de batre, tonades
sefardíes i laments de guerra que s’intercalen
amb explicacions fresques i alhora
implicades amb el feminisme, la cura del
patrimoni o la crítica social.

L’ENTREVISTA
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ENTREVISTA A LLUÍS FORNÉS ‘EL SIFONER’
DE COM RECUPERAR L’OFICI DE FER BARXES

Lluís Fornés, més conegut com ‘El sifoner’

(Pedreguer, 1945) Lluís Fornés (Pedreguer,

1945), filòleg, escriptor i crític musical valencià.

Molt conegut i reconegut com a cantautor que

inicià la seua carrera durant la Transició. La

seua implicació per donar a conéixer i posar en

valor elements de la cultura popular és ben

palesa en tots els projectes en els que s’hi

involucra, on deixa petjada. Un d’aquest

projectes és el de l’Escola Taller de Barxes de

Pedreguer. Promogut i coordinat per Lluís, amb l’esperit incombustible que el

caracteritza, que va posar en marxa ara fa uns anys i que ja compta amb un grup

dinàmic i actiu en els que les majors comparteixen els

seus coneixements per a que les futures generacions

aprenguen a fer llata.

Per això aquest mes d’abril l’entrevista la dediquem per

donar visibilitat a aquest projecte. Ara que ve Pasqua, i

amb ella la tradició de preparar el cabasset amb la mona

i demés menesters per tal d’anar a berenar el dia

assenyalat, resultava imprescindible comptar amb ‘El

sifoner’ per descobrir part de la nostra història col·lectiva.

-Benvingut a aquest espai escrit, per
poder compartir amb tota la comarca
aquest projecte tan engrescador. Fa

molts anys que t’has convertit en
referent d’activisme al voltant de
reivindicar i posar en valor el patrimoni
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cultural immaterial valencià i de la
comarca, a través de diferents
projectes. Però aquest que ens ocupa
en concret de l’Escola Taller de
Confecció de Barxes, com es va
gestar? Conta’ns els orígens i des de
quan esteu realitzant aquestes
classes?

El primer taller el vam fer, a la Casa

Municipal de Cultura de Pedreguer,

entre juny i desembre del 2018. La

gestació va vindre pel meu interés en

les paraules, en este cas ‘barxa’ que

els diccionaris la definixen d’una

forma que no té res a veure amb la

nostra barxa industrial. Vaig començar

amb els diccionaris i vaig acabar al

Taller, després d’apel·lar (o d’enganyar)

a Elisa Carrió, que li va semblar una

bona idea i va començar a coordinar, a

buscar persones que pogueren posar

en marxa l’Escola, etc. Vam demanar

local a la Casa de Cultura, i allí estem

cada dilluns (o estàvem i tornarem a

estar, quan acabe la pandèmia).

-L’Escola taller de confecció de barxes
té un alt component intergeneracional,
podríem dir que efectivament un dels
objectius a assolir és la creació d’un
espai d’intercanvi de coneixements?

Resulta per a tu fonamental i
enriquidor aquest procés d’intercanvi
generacional?

Primer taller 2018. Mesurant una braça.

Vàrem començar amb un grup de gent

coneixedora de l’ofici, i ja des del

primer moment es va incorporar gent

jove, a partir de l’experiència, les

escoles de Pedreguer també s’han

interessat i han iniciat cursets. I en

tenim pendents en escoles de la

comarca nostra i de fora; tots en stand

by a causa d’eixa cosa que es diu

COVID19.

-Una de les principals motivacions que
et caracteritzen és la capacitat de
generar accions paral·leles i
complementàries al món de les
Barxes, veritat? Perquè a aquell
projecte de confecció s’han anat
sumant diferents accions com per
exemple exposicions artístiques.
Explica’ns quines exposicions heu
realitzat, amb artistes convidats, etc. i
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si aquestes exposicions estan
disponibles per ser itinerants pel
territori o teniu alguna exposició en
ment a aquest respecte.

III exposició. Desembre 2020. Al fons, El Mural de
Pasqual Gomes.

Cada any fem una exposició amb els

treballs que fa l’alumnat durant el

curs, i les aportacions del professorat

que vol col·laborar. Enguany hem fet la

tercera, que també vam dur a Ca

Revolta, a València, al Cap i Casal. A

més, en la d’enguany hem tingut

l’honor que col·laborara l’artista

Pasqual Gomes, que va presentar la

part corresponent a la Marina Alta del

seu treball ‘El Mural del País Valencià’

basat en el poemari d’Estellés. Gomes

va realitzar també, ex professo l’obra

‘Terra de margalló’ realitzada amb

ullols de margalló sobre fusta, de

dimensió 100 cm x100 cm, que tinc el

plaer de guardar en ma casa perquè

l’autor, generosíssim, me la va regalar.

Pasqual Gomes. TERRA DE MARGALLÓ. Ullols de
margalló/fusta.

-Una altra acció que va sorgir lligada a
l’Escola taller és la del llibre-disc
‘Trenant Barxes’. La música de treball
és una part fonamental del patrimoni
valencià i de vegades poc coneguda i
reconeguda. En aquest sentit, vas
presentar el 2020 aquest treball,
entenem amb una clara intenció de
reivindicar part d’aquest patrimoni. En
què consisteix la publicació i com es
va gestar aquesta idea ?

Lluís Fornés, filòleg, i El Sifoner, estan

tan junts que, treballant sobre la

paraula ‘barxa’ va començar a nàixer

‘El llibre de les barxes’ i el Cd ‘Trenant

agenda cultural MACMA | ABRIL | 49



barxes’, i van nàixer els dos junts, o

siga un llibre-disc. El llibre, dedicat, per

primera vegada i de manera integral, a

parlar de les barxes i a posar en valor

l’ARTesania de la llata. El CD, recupera

les cançons pedregueres que es

cantaven en el moment. I posar en

valor significa també dignificar l’ofici.

Per això en el mateix llibre vam

demanar, en una de les cançons, “Fem

un monument a les barxeres”,que es

dedicara un monument a les barxeres,

entenent amb eixe nom totes les

persones –hòmens i dones, en

llenguatge inclusiu– que es dedicaven,

i ens dediquem, al món de la barxa. I el

Monument –vos done l’exclusiva- ha

començat a ser realitat esta mateixa

setmana, vull dir que acaba d’entrar al

taller de fundició.

Maqueta Monument a les Barxeres, de Jere
Cerveró. Contraportada Llibre-disc

-Respecte al futur a mig termini de
l’Escola Taller de confecció de barxes,
que t’agradaria que passara?
T’imagines un projecte formatiu més
extens a nivell comarcal? Heu barallat
la possibilitat d’anar ampliant aquesta
formació a altres municipis i amb
altres aplicacions o perfils d’usuaris?

Hem estat sempre a disposició de qui
vulga integrar-se als nostres cursos.
Només ho han de demanar a la Casa
de Cultura de Pedreguer. També hem
fet algunes eixides; com ja he dit, una
exposició a Ca Revolta. I també hem
estat a Sagra fent una exhibició.
Podem anar allà on faça falta, tant a
fer cursos com a dur les nostres
exposicions. I en això la MACMA igual
pot tirar-nos una mà. Ho deixe caure...

-Sembla que aquest any serà d'impass
cap a la ‘nova normalitat’, mentrestant
els col·lectius, associacions o projecte
culturals i socials, sembla que vivim el
dia de la marmota sense possibilitat
de projectar accions de futur o
programar activitats amb normalitat.
Creus que aquest estadi d’hivernació
de les diferents associacions pot
passar-los factura a mig termini, veure
perillar la implicació i que la
participació ciutadana disminuisca?
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La pandèmia és cert que està

paralitzant-ho tot, però he de dir que,

malfgrat no tindre activitats, en

l’Escola Taller no paren d’arribar

iniciatives. Volem fer la II Trobada de

la Llata, que vam iniciar als pòrxens de

Pedreguer, però que ara volem fer-la al

carrer de Les Barxeres, per a inaugurar

el nom nou que Pedreguer ha dedicat

al noble ofici, per petició de l’Escola i

refrendat popularment. Quan puga ser,

seguirem fent el curs, que ja tenim

molt d’alumnat esperant. I la

inauguració del Monument a les

Barxeres que en poques setmanes el

tindrem a Pedreguer.

-Al remat ens agradaria deixar-te
aquest espai per reivindicar la
necessitat de continuar cultivant el

coneixement dels oficis i sabers
tradicionals. Podries definir la
importància d’accions com la vostra o
similars dins la vida cultural i social
dels pobles de la nostra comarca? Per
què creus que és fonamental generar
aquests espais d’intercanvi de
coneixements?

Perquè: 1- Més enllà d’Internet (o més

ací) hi ha una vida real. 2- Conéixer i

respectar el passat és la millor manera

de construir el futur. I 3-“Qui perd els

orígens perd  identitat”.

Podeu seguir tota l’activitat de
l’Escola Taller de Confecció de Barxes
a les Xarxes Socials:

https://www.facebook.com/Escola-Tal
ler-de-Confecci%C3%B3-de-Barxes-1
00311011448308/
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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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