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MÚSICA CLÀSSICA
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.

agenda cultural MACMA | MAIG | 1

http://www.instanticket.es


DÉNIA
Dijous 6

19.30 h – Teatre Auditori
Concert de piano

A càrrec de Noelia Rodiles.
Amb obres de F.Schubert, Jesús Rueda i L.V.Beethoven.

Entrada: 15€.
Reserva d’entrades en www.notikumi.com.

+Info: 616 699 035 i 619 825 918
Organitza: l’Esperança Coronada.

Col·labora: Ajuntament de Dénia, Regidoria de Cultura.

BENISSA
Divendres 7

19.30 h – Saló d’actes cultural
Música en femení

Piano (Jesús Mª Gómez) i flauta (Mª José Clement).
Places limitades. Entrada gratuïta.

Inscripció:
Del dilluns al dijous previ al concert. De 10.00 h. a 13.00 h. al tel. 965 731 313

(Espai Cultural).
Organitza: Ajuntament de Benissa.

CALP
Dijous 13

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 dels solistes de la  “CAMERATA VIRTUOSI”.

Cal reserva prèvia a info@pal-music.com
Organitza: Pal – Music S.L.
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CALP
Dissabte  15

19.00 h – Saló Blau de la casa de cultura de Calp
Recital de piano Antonio Galera

Antonio Galera al piano
Entrada gratuïta.

Cal realitzar la reserva d’entrades de forma prèvia, aforament limitat.
+Info i reserva d’entrades: 965 839 123

Organitza la Regidoria de Cultura.

ONDARA
Dissabte 15

20.00h – Casa Cultura
Clarinet in love

Música de cambra - Clarinet cycle.
Josep Casanova al clarinet i  “Quartet Nel Cuore”

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Diumenge 16

18.00 h - Església
Gala Lírica òpera sarsuela

Orquestra de Cambra de València.
+Info: Ajuntament Poble Nou de Benitatxell.

PEDREGUER
Dissabte  22

19.00 h – Casa Municipal de Cultura
Concert recital

Blai Ibiza Femenia al trombó i bombardí i Carlos Navarro Fito al piano.
Organitza la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Pedreguer.
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DÉNIA
Dissabte 22

19.30 h – Teatre Auditori
Recital de cant i piano

Cançons per a l’esperança.
Veu: Carmen Paula Romero; piano: Beatriz Miralles.

Amb obres de J.S.Bach, H. Wolf, E. Grieg, E. Toldrà i G. Gershwin.
Entrada: 5€.

Reserva d’entrades en www.notikumi.com o en taquilla el mateix dia una hora abans.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Diumenge 23

18.00 h - Església
Quintet de Metalls al Vent

+Info: Ajuntament Poble Nou de Benitatxell.

DÉNIA
Dissabte 29

19.30 h – Teatre Auditori
Beethoven Influencer _ La huella de Ludwig: de los Beatles al rap

Any Beethoven.
Concert comentat a càrrec de Marta Espinós, piano i comentaris.

Entrada: 5€.
Reserva d’entrades en www.notikumi.com o en taquilla el mateix dia una hora abans.

ALTRES MÚSIQUES
XÀBIA

De l’1 al 9 de maig
Riurau dels català d’Arnauda - Parc de montaner

XIX Festival Xàbia folk
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1 de maig 19.00 h: La romàntica del saladar.
2 de maig 12..00 h: Vi blau.

8 de maig 19.00 h: Eliseo Parra.
9 de maig 12.00 h: La banda morisca Gitana Mora.

Reserva al 96 579 43 44. Entrada gratuita.
Mascareta obligatòria.

ORBA
Divendres 7

19.00 h.
Cercavila

Per la Colla de Dolçaines La Xopena d’Orba.
*Programació de les festes patronals 2021 d’Orba.

ORBA
Dissabte 8

23.00 h.
Concert de primavera

Cor d’Orba.
*Programació de les festes patronals 2021 d’Orba

ONDARA
Dissabte 8

19.00h – Plaça de Bous
Pèl de Gall

Concert de música rock.

ORBA
Dissabte 8

19.00 h.
Concert de la Unió Musical d’Orba
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*Programació de les festes patronals 2021 d’Orba

XÀBIA
Diumenge 16

12.00 h - Riurau dels català d’Arnauda
Concert de Primavera

Centre Artístic Musical Xàbia.
A càrrec de la Banda Jove i el grup de metalls.

+Info: Ajuntament de Xàbia.

ONDARA
Diumenge 16

19.00h – Plaça de Bous
La banda bocanegra

A càrrec de l’Estranya Companyia.

XÀBIA
Diumenge 16

Col·legi Port de Xàbia
Concert de Primavera II

Centre Artístic Musical Xàbia.
+Info: Ajuntament de Xàbia.

BENISSA
Divendres 21

19.30 h – Saló d’actes cultural
Concert de piano i dolçaina

Piano (David González) i dolçaina (Josep Alemany).
Places limitades. Entrada gratuïta.

Inscripció:
Del dilluns al dijous previ al concert. De 10.00 h. a 13.00 h. al tel. 965 731 313

(Espai Cultural).
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Organitza: Ajuntament de Benissa.

XÀBIA
Divendres 21

20.00 h - Casa de Cultura
Kako Rubio Quartet Feat + Eva Romero

Sota la direcció del trombonista Kako Rubio, aquesta agrupació formada per músics
de diferent nivell, professió i cultura musical, s’ha consolidat com a formació i ha

aconseguit el seu objectiu, gaudir del jazz menys convencional.
Preu: 5,00€.

+Info: Casa de Cultura de Xàbia.

ONDARA
Dissabte 22

19.00h – Plaça de Bous
Xanguito

Música mestissatge i animació.
Premi Enderrock Mallorca 2020.

XÀBIA
Dissabte 22

Col·legi Port de Xàbia
Concert de Primavera II

Centre Artístic Musical Xàbia.
+Info: Ajuntament de Xàbia.

XÀBIA
Diumenge 23

19.00 h - Riurau d’Arnauda
Tango Pasión

Este concert pretén recrear l’Argentina del tango, als carrers de la qual,
s'improvisaven els moviments al compàs de la música.

Director: J. Antonio Ramírez.
+Info: Ajuntament de Xàbia.

agenda cultural MACMA | MAIG | 7



TEULADA MORAIRA
Diumenge 23

19.30 h. - Església de Santa Caterina
Seminari de música concertant

Concert d’orgue i trompeta.
A càrrec de Josep Vt. Giner (orgue) i Joaquín Cabrera (trompeta)

Amb l’estrena absoluta de l’obra de Javier Santacreu “Triptic dels 400 anys” per a
trompeta picolo i orgue.

+Info: Ajuntament de Teulada.

ONDARA
Dissabte 29

19.00h – Plaça de Bous
Mafalda + Prozak soup

PEDREGUER
Dissabte 29

20.00 h – Plaça de l’Amistat
Dones Salvatges

Concert a càrrec de Rebeca Mut.
Organitza: Regidoria de Cultura.

BENISSA
Diumenge 30

11.00 h – Plaça Germans Ivars
Concert de l’orquesta de jóvens de la provincia de Alicante (OJPA)

En cas de pluja, el concert es realitzarà al Centre d’Art Taller d’Ivars.
Places limitades. Entrada gratuïta.

Inscripció:
Del dimarts al divendres previ al concert. De 10.00 h a 13.00 h. al tel. 965 731 313

(Espai Cultural).
Organitza: Ajuntament de Benissa.

Patrocina: Diputació Provincial d’Alacant.
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XÀBIA
Diumenge 30

12.00 h - Riurau d’Arnauda
Concert Connecta Percussió

Duo format pels percussionistes Adrià Ribes i Carlos Mulet.
Noves idees, nous projectes, noves sonoritats.

+Info: Ajuntament de Xàbia.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Diumenge 30

18.00 h - Plaça de les Pesqueres
El comtat: Rondalla i balls tradicionals

+Info: Ajuntament Poble Nou de Benitatxell

TEULADA MORAIRA
Diumenge 30

19.30 h. - Església de Santa Caterina
Joves Intèrprets 2021

Concert d’orgue.
A càrrec de l’organista José David Asensi.

+Info: Ajuntament de Teulada.

TEATRE
PEDREGUER

Dissabte 1
19.00 h – Rocòdrom

Tio Vànya (Anton Txékhov)
Companyia:  L’Oracle de l’Est
Plateatre. Teatre Íntim 2021
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Inclòs en la Campanya de Difusió de Música i Teatre de la Diputació d’Alacant –
Anualitat 2021.  Entrada gratuïta.

ONDARA
Diumenge 2

19h i 19.45h – Plaça del Convent
S’obri el balcó

A càrrec de la companyia de teatre EseOesE.
Teatre des del balcó de l’ajuntament.

DÉNIA
Dissabte 8

19.30 h – Teatre Auditori
Tio Vànya (Anton Txékhov)
Companyia:  L’Oracle de l’Est
Entrada lliure amb invitació.

Reserva d’entrades en www.notikumi.com o en taquilla el mateix dia una hora antes.

ORBA
Diumenge 9

19.00 h.
Pastor Viudo
Farfullit teatre.

Amb la participació de The Guapo’s Band.
*Programació de les festes patronals 2021 d’Orba

XÀBIA
Dissabte 15

19.00 h - Riurau d’Arnauda
Waterloo

Per la companyia Albena Teatre. A càrrec de Carles Alberola.
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És la història d’una família un dia de camp, una família normal i feliç, un viatge en el
temps, i d’això es tracta el teatre: de contar històries.

Preu: 5,00€.
+Info: Ajuntament de Xàbia.

ONDARA
Diumenge 23

19.00h – Plaça de Bous
La Biblia

A càrrec de Xavi Castillo.
Compra d’entrades: Grada Arena.

TEATRE INFANTIL
ONDARA
Dissabte 1

20.30h – Plaça de Bous
Eurèka

Teatre per a tots els públics a càrrec de la companyia de teatre “El cau de l’unicorn”.

BENISSA
Del dimarts 4 al divendres 7

Al pati del CEIP Pare Malchor
Teatre a l’escola

Organitza: Ajuntament de Benissa, MACMA i Diputació d’Alacant.

PEDREGUER
Dijous 6

18.30 h – Casa Municipal de Cultura
La por també té por
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contacontes a càrrec de la companyia teatral l’Oracle de l’Est.

GATA DE GORGOS
Divendres 7

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

Cada divendres un conte diferent.

ORBA
Dissabte 8

16.30 h.
Yo animal. Historias para criaturas salvajes

Espectacle infantil.
Fran Pintadera.

*Programació de les festes patronals 2021 d’Orba

ORBA
Dilluns 10
16.30 h.

Dani Miquel
Espectacle infantil.

*Programació de les festes patronals 2021 d’Orba

BENISSA
De l’11 al 14 de maig

Al pati del CEIP Manuel Bru
Teatre a l’escola

Organitza: Ajuntament de Benissa, MACMA i Diputació d’Alacant.
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GATA DE GORGOS
Divendres 14

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

Cada divendres un conte diferent.

PEDREGUER
Dilluns 17

18.00 h – Pl.  de l’Amistat
Les velletes de Penya Roja
Companyia:  Farfullit teatre.
Plateatre. Teatre Íntim 2021

GATA DE GORGOS
Divendres 21

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

Cada divendres un conte diferent.

CALP
Dissabte 22

19.00h – Saló Blau de la casa de cultura de Calp
Vuela Pluma

Teatre d’objectes a càrrec de la companyia de teatre Periferia Teatro.
Duració: 50 min. Edat:  + 4 anys d’edat il públic familiar.

+Info i reserva d’entrades: 965 839 123.
Cal realitzar la reserva d’entrades de forma prèvia, aforament limitat.

Organitza: Regidoria de Cultura.

ONDARA
Dimecres 26

18.00h – Casa Cultura
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L’hora del conte
Amb la companyia de teatre Moni Poppins.

GATA DE GORGOS
Divendres 28

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

Cada divendres un conte diferent.

CINEMA
BENISSA

Dissabte 1 i diumenge 2 de maig
19.30 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.

DÉNIA
Divendres 2

19.00h – Teatre Auditori
Las niñas

Duració 100 min. Gènere Drama + 7 anys.
Organitza la Regidoria de Cultura

Entrada: 3 €.
Reserva d’entrades: www.notikumi.com o en taquilla el mateix dia una hora abans.
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CALP
Divendres 7

19.00h – Saló Blau de la casa de cultura de Calp
El Verdugo

Commemoració del centenari del naixement de José Luis García Berlanga.
Duració 87 min. Gènere Comèdia + 18 anys.

Organitza la Regidoria de Cultura
Entrada gratuïta.

Cal realitzar la reserva d’entrades de forma prèvia, aforament limitat.
Reserva d’entrades: 965839123.

BENISSA
Dissabte 8 i diumenge 9 de maig
19.30 h.  - Saló d’actes municipal

C/ Pare Andreu Ivars, núm. 21, 3ª pl.
El padre

Entrada: 4 €
Organitza: Ajuntament de Benissa.

DÉNIA
Diumenge 9

19.00h – Teatre Auditori
Corpus Christi

Versió original en polonès subtitulada al castellà.
Duració 116 min. Gènere Drama + 16 anys.

Entrada: 3€.
Reserva d’entrades: www.notikumi.com o en taquilla el mateix dia una hora abans.

CALP
Divendres 14

19.00h – Saló Blau de la casa de cultura de Calp
La Vaquilla
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Commemoració del centenari del naixement de José Luis García Berlanga.
Duració 122 min. Gènere Comèdia + 13 anys.

Organitza la Regidoria de Cultura
Entrada gratuïta.

Cal realitzar la reserva d’entrades de forma prèvia, aforament limitat.
Reserva d’entrades: 965839123.

BENISSA
Dissabte 15 i diumenge 16 de maig

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

Libertad
Entrada: 4 €

Organitza: Ajuntament de Benissa.

DÉNIA
Diumenge 16

19.00h – Teatre Auditori
Sentimental

Duració 82 min. Gènere Comèdia + 16 anys.
Entrada: 3€.

Reserva d’entrades: www.notikumi.com o en taquilla el mateix dia una hora abans.

BENISSA
Dissabte 22 i diumenge 23 de maig

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

Cuñados
Entrada: 4 €

Organitza: Ajuntament de Benissa.
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DÉNIA
Dissabte 23

19.00h – Teatre Auditori
El Último

Pel·lícula muda amb música en directe de Dr. Truna.
Duració 90 min. Gènere Drama + 12 anys.

Entrada: 3 €.
Reserva d’entrades: www.notikumi.com o en taquilla el mateix dia una hora abans.

Col·labora: l’Esperança Coronada.

BENISSA
Dissabte 29 i diumenge 30 de maig

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

Nomadland
Entrada: 4 €

Organitza: Ajuntament de Benissa.

DÉNIA
Dissabte 30

19.00h – Teatre Auditori
Border

Versió original en suec, subtitulada al castellà.
Duració 101 min. Gènere Drama + 16 anys.

Entrada: 3 €.
Reserva d’entrades: www.notikumi.com o en taquilla el mateix dia una hora abans.

Col·labora: l’Esperança Coronada.
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EXPOSICIONS
DÉNIA

Fins 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

DÉNIA
Fins 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.

CALP
Fins al 9 de maig

Casa de Cultura Jaume Pastor i Fluixà - Sala d’exposicions
Pinceladas de Luz. Dos caminos hacia la creatividad

Exposició fotogràfica a càrrec de David Santiago i Juan Tapia.
Organitza: Foto Club Ifach.

DÉNIA
Fins 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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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.

DÉNIA
Fins al 30

Centre d’Art l’Estació
Mirar de Cerca

Exposició a càrrec de Nina Llorens Peters.
Horari: tots els dies de 10 - 13 h / 17 - 21h.

CALP
Fins al 31 de maig

Ajuntament Vell - Sala d’exposicions

“Descobreix els nostres artistes. Llocs”
Organitza Foto Club Ifach.

Col·labora: Regidoria de Cultura.

JESÚS POBRE
Del 1 al 16

El Pati, centre d’art
Tras las letras 27 caracteres

Exposició a càrrec de Maria Renedo Martos.
Organitza: El Pati, centre d’art i EATIM Jesús Pobre, junta veïnal.
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DÉNIA
Del 6 al 22

Sala Gran - Casa de Cultura
Fina’s Art

Pintures de Fina Reche.
Horari: laborables: 11 - 14 h / 17 - 21 h, dissabtes: 11 - 13.30 h / 18 - 21h.

ONDARA
Del 7 al 30

Torre del Rellotge
Ferro, fusta i paper

Antoni Ferragut (Mallorca), Marga Juan (Eivissa) i Carmen Liberal (Eivissa).
Visites en horari de la Casa de Cultura.

BENISSA
Del 8 de maig al 19 de juny

Sala d’exposicions del Centre d’Art Taller d’Ivars
El Robo

Exposició del GAB (Grup d’Artistes de Benissa).
Organitza: Ajuntament de Benissa.

DÉNIA
Del 13 al 29

Casa de Cultura
Fotografías de la Guerra Civil

Mostra de fotografies realitzades durant la Guerra Civil pel metge Manuel Usano.

Fons de l’Arxiu Municipal de Dénia.

Horari: laborables: 11 - 14 h / 17 - 21 h, dissabtes: 11 - 13.30 h / 18 - 21h.

CALP
Del 14 al 22

Sala d’exposicions
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Exposició de Bonsais 2021
Organitza: Club Bonsai Marina Alta.

Col·labora: Regidoria de Cultura.

PEDREGUER
Del 14 al 28

Casa Municipal de Cultura
L’esport adaptat: una via per a la inclusió

Exposició fotogràfica.
50 imatges preses durant la I Jornada d’Esport Adaptat a València.

Inauguració:  20.00 h.

ONDARA
Del 15 al 31

Casa de Cultura
LES NOSTRES COMPOSITORES. Les oblidades creadores de música valencianes

Inauguració: 19.30h.
Visites en horari de la Casa de Cultura.

TEULADA MORAIRA
Del 21 al 27 de maig

Biblioteca Municipal de Teulada
Des de les fronteres del silenci: Carmelina Sánchez-Cutillas

Exposició de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Escriptora de l’any 2020.

Horari de visita: de 10.00 h. a 13.00 h. i de 17.00 h. a 19.00 h.

PEDREGUER
Del 28 de maig al 4 de juny

Entrada de l’Espai Cultural “Les cases del Batlle”
Carmelina Sánchez-Cutillas. Des de les fronteres del silenci

c/ Puríssima, 38-40.
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Visites gratuïtes.
De 9.30 h. a 13.30 h. i de 17.00 h. a 20.00 h. de dilluns a divendres.

Organitza: Ajuntament de Benissa.
Col·labora: Acadèmia Valenciana de la Llengua.

DÉNIA
Del 28 de maig al 12 de juny

Casa de Cultura
Exposició dels alumnes de Batxillerat Artístic de l’IES Roc Chabás

Horari: laborables: 11 - 14 h / 17 - 21 h, dissabtes: 11 - 13.30 h / 18 - 21h.

XERRADES I POESIA
BENISSA

Dijous  6
19.00 h – Online

II Diàlegs en el Territori a la Seu de La Marina
Conferència ‘El humor en los discursos de hombres y mujeres’

A càrrec de Profa. Dra. M. Belén Alvarado Ortega (Universitat d’Alacant).
Lloc: en línia síncrona: https://web.ua.es/seus/online

Organitzada per la Seu Universitària de la Marina.

DÉNIA
Dijous 6

19.00 h – Biblioteca Pública
A vueltas con el pasado. Justicia, memoria y reparación

Conferència a càrrec de Cristina García Pascual, Catedràtica de Filosofia del Dret.
Entrada lliure amb inscripció prèvia.

Reserva d’entrades: biblioteca@ayto-denia.es i 96 578 36 65
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PEDREGUER
Dijous  6

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

BENISSA
Divendres 7

19.00 h – Online
Conferència ‘Woody Allen, plagios y homenajes’

A càrrec d’Israel Gil (Coordinador de l’Aula de Cinema de la Universitat d’Alacant)
Lloc: en línia síncrona: https://web.ua.es/seus/online

Organitzada per la Seu Universitària de la Marina

PEDREGUER
Dimecres  12

19.30 h – Casa de Cultura
Esport  i dones a la Marina Alta. Trajectòries i reptes de futur

Taula rodona amb Josefa Costa, entrenadora de bàsquet; Maica Sala, atleta; Tenin
Garcia, entrenadora de rem i Virginia Victorica, jugadora i entrenadora de bàdminton.

Presenta i modera: Françoise Crespo, periodista esportiva.
Cal realitzar la reserva d’entrades de forma prèvia, aforament limitat.

+Info: Casa de Cultura.

DÉNIA
Dijous  20

19.30 h – Teatre Auditori
Projecció documental “ENCONTRES D’EXILI II”

Documental de CEAR País valencià i el Col·lectiu Mirades.
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Posterior debat conduït per José Gayá, membre del Col·lectiu Mirades.
Entrada lliure amb invitació.

Reserva d’entrades: www.notikumi.com o en taquilla el mateix dia una hora abans.

PEDREGUER
Dijous  20

20.00 h – Casa de Cultura
Metodologies educatives en la didàctica de l’esport: una perspectiva de futur

Xarrada impartida per Vicent Navarro, psicòleg esportiu.

CALP
Divendres 21

19.00 h – Saló Blau de la casa de cultura de Calp
“Una arqueología de Jesús y Pablo”

Xarrada a càrrec de l’autor del llibre Eugenio López Segura.
Entrada gratuïta.

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

BENISSA
Dilluns 24

19.00 h – Online
II Diàlegs en el Territori a la Seu de La Marina

Conferència ‘Después de la pandemia, el Brexit seguía ahí ¿cómo afecta a los
turistas y los residentes británicos’

A càrrec de la Profa. Dra. Raquel Huete Nieves (Universitat d’Alacant).
Lloc: en línia síncrona: https://web.ua.es/seus/online

Organitzada per la Seu Universitària de la Marina.
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PEDREGUER
Dilluns 24

19.00 h – Casa Municipal de Cultura
¿Sabemos realmente lo que nos estamos comiendo? La importancia de conocer el

etiquetado de los alimentos.
Ana Zaragoza Martí, professora del Departament d’Infermeria de la Universitat

d’Alacant.
Conferència integrada dins de la XVII edició SALUTiMEDI.

PEDREGUER
Dijous  27

20.00 h – Casa Municipal de Cultura
Exercici  i càncer

Dra. Olga Pons. Servei de Radioteràpia. Hospital La Ribera.
Dra. Elena Oliete. Unitat d’Hospitalització a Domicili. Fundació Institut Valencià

d`Oncologia. 

BENISSA
Divendres 28

18.30 h – Aula 1 Seu Universitària
Conferència-Taller ‘Troba’t amb les teues Emocions’

Xerrada d’educació emocional i autoconeixement a càrrec de Martín Diego Gil Fuchs
( Psicòleg Clínic i Psicoterapeuta). Aforament màxim 20 persones

Cal inscripció prèvia, al 676093295 o al correu espiritulibrepsicoterapia@gmail.com

PEDREGUER
Divendres  28

19.00 h – Casa Municipal de Cultura
XVII Cicle Societat - Violència de gènere

Acostament conceptual i normatiu a la violència de gènere: identificació de
l'assetjament sexual i de l’assetjament per raons de sexe.

Conferència a càrrec de Maria Concepción Torres Díaz, professora del Departament
d’Estudis Jurídics de l’Estat de la Universitat d’Alacant.
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Organitza: Regidoria de Cultura i Comissió d’Igualtat de l’Ajuntament de Pedreguer.
Col·labora: Universitat d’Alacant.

ACTES I PRESENTACIONS
DÉNIA
Dijous 13

19.30 h – Casa de Cultura
BRIGADISTES. Les Brigades Internacionals a Benissa i Dénia 1937 - 1938

Beca d’Investigació Roc Chabás de l’Arxiu de l’Ajuntament de Dénia.
Conferència a càrrec de l’autor, Robert Llopis i Sendra.

Cal realitzar la reserva d’entrades de forma prèvia, aforament limitat.
Reserva d’entrades: 96 642 09 40 i arxiu@ayto-denia.es

ONDARA
Divendres 14

20.00 h – Casa de Cultura
Giuliano Gemma

Presentació del llibre càrrec de l’autora Belén Mateos Járrega.
Editorial Dilatando Mentes d’Ondara.

TEULADA MORAIRA
Divendres 21

20.00 h. - Auditori Teulada Moraira
Diàna paisatges costaners

Presentació del foto-llibre de Just I. Sellés.
Amb la col·laboració de l’Associació Cultural Amics de Teulada i el Foto Club

l’Andragó.
+Info: Ajuntament de Teulada.
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ELS POBLETS
Divendres 28

19.00h – Biblioteca Enric Valor
Nosaltres som el València. Futbol, poder i identitats

Presentació literària.
Presentarà l’acte Salvador Sendra i Gasquet, regidor delegat de Cultura de

l’ajuntament dels Poblets.
La introducció correrà a càrrec de Vicent Olmos, historiador i director de l’Editorial

Afers.
Organitza: Regidoria de Cultura.

Coordina: Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.
Patrocina: Ajuntament dels Poblets.

ONDARA
Diumenge 30

19.30h – Plaça de Bous
XX PREMIS OCELL

Amb l’actuació de “Cris Juanico”.

CURSOS I TALLERS
ONDARA
Dimecres, 12

17.30h – Casa Cultura
Bebeteca

“Taller de contes” per a nadons amb pares i mares, a càrrec de Sonia Carrió.

DÉNIA
Dissabte 15

10.15 h – Casa de Cultura
Taller de respiració 3, 2, 1… Allibera la teua respiració!

Taller impartit per Carmen Paula Romero, soprano i facilitadora vocal.
Cal realitzar la inscripció de forma prèvia, places limitades.
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Inscripcions: tallerderespiracio21@gmail.com i Casa de la Cultura, Pl. Jaume I, s/n.
+Info: www.denia.net/agenda-denia

Col·labora: Ajuntament de Dénia. Cultura.

PEDREGUER
Divendres 21

19.30 h – Casa Municipal de Cultura
Discussió d’aspectes de la psicologia esportiva a través de la filmografia

esportiva
Taller de cinema fòrum a càrrec de Vicent Navarro, psicòleg esportiu de les EEM.

Dirigit a entrenadors/es, monitors/es, pares i mares i famílies.
Organitza: Regidoria d’Esports.

BENISSA
Fins al 15 de juny

Curs de monitor/a d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (MAT)
Inscripcions a: Abast. Escuela de animación.

Tel. 966 593 140 alacant@abastanimació.org
Destinataris: Major de 18 anys o que els complisquen abans d’acabar el curs.

Duració: 310 hores (150 h. etapa lectiva + 160 h. etapa pràctica).
Dates i horari: Des de l’1 fins al 28  de juliol, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h.

Preu: 190 €  Places limitades.
+Info: Casal Jove.

Tel. 96 573 26 52 casaljove@ajbenissa.es
Organitza Xarxa Jove Comarcal Marina Alta.

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.
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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
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€
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● 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

● 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

GATA DE GORGOS
Dies 3, 4, 24 i 25

Tallers programa d’educació sexual
Dirigits a l’alumant de l’IES Matemàtic Vicent Caselles Costa.
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CONVOCATÒRIES
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.

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.

BENISSA
Fins al 31

III Concurs jóvens promeses Marina Alta
Destinataris: Joves de la Marina Alta, de 14 a 30 anys.
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Categories: Monòlegs, Teatre curt, Balls Urbans, Cant, Curtmetratge, Màgia.
Premis:

Popularitat: 80€.
Del jurat a la millor modalitat: 250€.

Inscripcions: fins al 31 de maig de 2021 a les 24.00 h. Seu de la MACMA, c/Blasco
Ibañez, 50, 03760 Ondara. Telèfon 680 516 149.

Correu electrònic: xarxajove@macma.org
Tel. 96 573 23 52 casaljove@ajbenissa.es

Organitza Xarxa Jove Comarcal Marina Alta.
+Info: Al Casal jove.

BENISSA
Del 7 a l’11 de juny

Certamen de pintura Salvador Soria - Vila de Benissa 2021
Convocatòries.

Dotació económica: 5.000 € (Primer premi).
+Info: Departament de Cultura.

Tel. 965 731 313.
A/e: cultura@ajbenissa.es

Organitza: Ajuntament de Benissa.

VISITES GUIADES I RUTES
LA VALL D’ALCALÀ

Dissabte 1
9.30 h – Lloc d’inici per determinar

Ruta etnobotànica: L’Atzuvieta i nevera de baix
Rutes i visites guiades de Pego i les Valls.

Places limitades. Gratuït. Inclou assegurança.
Inscripció prèvia a www.pegoilesvalls.es.
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L’ATZÚBIA FORNA
Diumenge 2

9.30 h – Lloc d’inici per determinar
Experiència birding

Rutes i visites guiades de Pego i les Valls.
Places limitades. Gratuït. Inclou assegurança.

Inscripció prèvia a www.pegoilesvalls.es.

ORBA
Dissabte 1 i diumenge 2
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 2

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.

ORBA
Dissabte 8  i diumenge 9
10.00 h – C/Alacant, 10
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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 9

10.00 h – Porxes
Els noms dels carrers. Itinerari urbà

Durada:  3 hores, aproximadament.
Inscripció (limitada a 30 persones): Casa Municipal de Cultura,

fins al 7 de maig. Cost: 2 €.
Guia: Josep Marqués, arqueòleg.

ORBA
Dissabte 15 i diumenge 16

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 16

9.00 h – Porxes
L’Ocaive en temps estival

Itinerari pel terme. El castell de l’Ocaive.
Consolidació estructural del monument

Durada:  4 hores, aproximadament.
Inscripció (limitada a 30 persones): Casa Municipal de Cultura, fins al 14 de maig.

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

Poseu-vos roba còmoda i dueu-hi esmorzar.
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DÉNIA
Diumenge 16

9.30 h - Parada de bus del port
Senderisme a prop de la mar.

Torre del Gerro. Les Planes. Port de Xàbia.
Duració: 7 h. Bitllet: FGV: 1,35€. Vaixell: 10€.

Inscripció prèvia obligatòria fins a les 14 h del dijous anterior a
deniaviva@ayto-denia.es

Dinar: picnic àrea recreativa de les Planes. Desplaçament amb autobús i vaixell.

ORBA
Dissabte 22 i diumenge 23

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 23

Indrets i llocs de la nostra terra
Ruta a l’ombria de la Sella de Pedreguer amb Daniel Climent i el centre excursionista

de Pedreguer.
+Info: www.cep-pedreguer.org

Cal realitzar la reserva d’entrades de forma prèvia, places limitades.

ORBA
Dissabte 29 i diumenge 30

10.00 h – C/Alacant, 10
Museu del fang
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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 9

9.30 h – Lloc d’inici per determinar
Pintures Rupestres de Benirrama

Rutes i visites guiades de Pego i les Valls.
Places limitades. Gratuït. Inclou assegurança.

Inscripció prèvia a www.pegoilesvalls.es.

PEGO
Diumenge 16

9.30 h – Lloc d’inici per determinar
Les muralles de Pego

Rutes i visites guiades de Pego i les Valls.
Places limitades. Gratuït. Inclou assegurança.

Inscripció prèvia a www.pegoilesvalls.es.

LA VALL D’EBO
Diumenge 23

9.30 h – Lloc d’inici per determinar
Observació de papallones i ocells

Rutes i visites guiades de Pego i les Valls.
Places limitades. Gratuït. Inclou assegurança.

Inscripció prèvia a www.pegoilesvalls.es.
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LA VALL D’EBO
Diumenge 30

9.30 h – Lloc d’inici per determinar
Castell d’Ambra

Rutes i visites guiades de Pego i les Valls.
Places limitades. Gratuït. Inclou assegurança.

Inscripció prèvia a www.pegoilesvalls.es.

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

GATA DE GORGOS
Dissabte 1

12.00 h – Youtube Ajuntament de Gata
Estrena Vídeo 8M

Jornada del 8M a l'IES Matemàtic Vicent Caselles Costa.
Canal Youtube Ajuntament de Gata:

https://www.youtube.com/channel/UC5GqpnhshFjqoc3dFEVcTLg

GATA DE GORGOS
Dilluns 3

Tot el dia – Instagram @gata.jove
Campanya coneix el teu ajuntament: Difusió 3er vídeo

Dirigida a la joventut de Gata ( de 12 a 30 anys)
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A través intagram Gata Jove @gata.jove

ORBA
Dijous 6

Engalanament de balcons
(flors, tela, paper).

*Programació de les festes patronals 2021 d’Orba.

ORBA
Divendres 7

10.00 h.
Torneig de Futbol 7 i Pàdel

Per a xiquets i xiquetes des de Alevins a Juvenils.
Inscripcions a Baravan.

*Programació de les festes patronals 2021 d’Orba.
+Info: Ajuntament d’Orba.

ORBA
Divendres 7

13.00 h.
Volteig de campanes i coets voladors

*Programació de les festes patronals 2021 d’Orba.

ORBA
Divendres 7

20.00 h.
Rosari i Eucaristia

8é dia de la Novena.
*Programació de les festes patronals 2021 d’Orba.
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PEGO
Dissabte 8

De 18.00 h. a 19.00 h.
Jornada de skate en Pego

Reserva la teua plaça per e-mail o per telèfon.
E-mail; clubskateeterno@gmail.com

Telèfon; 658 659 387.
www.esceulaskateeterno.es

Organitza: Ajuntament de Pego i Club Skate Eterno.

ORBA
Dissabte 8

20.00 h.
Rosari i Eucaristia

8é dia de la Novena.
*Programació de les festes patronals 2021 d’Orba

ORBA
Diumenge 9

08.30 h.
Ruta senderista Atzavares - Isbert

Inscripcions limitades Covid-19.
Whatsapp: Frenando Sendra 630 992 488

*Programació de les festes patronals 2021 d’Orba

PEGO
Diumenge 9

De 11.00 h. a 12.00 h.
Jornada de skate en Pego

Reserva la teua plaça per e-mail o per telèfon.
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E-mail; clubskateeterno@gmail.com
Telèfon; 658 659 387.

www.esceulaskateeterno.es
Organitza: Ajuntament de Pego i Club Skate Eterno.

ORBA
Diumenge 9

12.00 h.
Solemne Eucaristia en honor a la Mare de Déu dels Desemparats

*Programació de les festes patronals 2021 d’Orba

ORBA
Diumenge 9

18.00 h.
Visita d’honor a la Verge en família. Rosari

*Programació de les festes patronals 2021 d’Orba

ORBA
Diumenge 9

22.00 h.
Castell de focs d’artifici

Des de diversos punts del municipi.
A càrrec de la pirotècnica RICASA (Ricardo Caballer).

*Programació de les festes patronals 2021 d’Orba

GATA DE GORGOS
Divendres 28

19.00 h – Biblioteca Pública de Gata
Club de lectura Gata

Parlarem del llibre ‘Primavera extremeña’.
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GATA DE GORGOS
Tots els dijous  i divendres

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.

GATA DE GORGOS
Cada divendres

10.00 h – Biblioteca municipal Carme Miquel
Llegim amb el tapis

Més info: Biblioteca municipal Carme Miquel.

AVANÇAMENT DE JUNY...
PEDREGUER

Dijous  3
20.00 h – Casa Municipal de Cultura

Motociclisme a l’Illa de Man: experiència d’un pedreguer
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Xarrada impartida per Víctor Ortega, pilot de motociclisme. 

PEDREGUER
Del 4 al 6 de juny

20.00 h – Pl. de l’Amistat
XVIII PEDREGUERJAZÇ

Divendres 4 de juny
20.00 h – Pl. de l’Amistat

Andreu Tomàs Quartet. Diacronia
Des dels clàssics fins a  l’actualitat . Pablo Rizo, piano;  Juan Caballero, guitarra;

Borja Flores, baix  i Andreu Tomàs, bateria.

Dissabte 5 de juny
20.00 h – Pl. de l’Amistat

Marina Jazz Band
Sons brasilers. Veu: Eva Olivencia; Piano i direcció: Josep Pastor  Bateria: German
Olivencia;percussió Brasilera: Albert Llobell  Percussió Brasilera: Albertito Romero ;
baix: Oscar Cortés ; Trompeta: Paco Mifsud; Trompeta: Ferran Femenia; Trombó:

Sergi Llorens; Saxo Alt: Bruno Alegre; Saxo Tenor: Alfredo Ripoll  i Saxo Baríton: Gerard
Vercher.

Diumenge 6 de juny
20.00 h – Pl. de l’Amistat

Lucas Delgado. Aliatges musicals. La punta de l’iceberg
Lucas Delgado, piano ; Juan Pastor, contrabaix  i Rita Payés, veu i trombó.

*Concerts patrocinats per la Diputació  d’Alacant (Convocatòria de Subvencions a
Ajuntaments de la  Província d’Alacant per a la Realització d’Activitats Culturals

Musicals i  Escèniques 2021).
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NOVETATS AL NOSTRE CANAL

YouTube: MACMA Mancomunitat Cultural de la Marina Alta

UN MERCAT DE CULTURA VIU #CulturaAKm0 17/05/2021

NOVA ENTREGA!! vÍdeos 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 tenim a la
Marina Alta, per a donar a
conéixer el talent que tenim
a casa nostra.

Projectes musicals de Km 0 que van participar en les Jornades de Cultura en temps de
pandèmia de la MACMA (El Ràfol d'Almúnia, octubre 2020) i que formen part de la Guia
de Recursos Culturals, secció musical, que tenim a la vostra disposició en
www.macma.org.

En aquesta ocasió i en l'apartat de Música de proximitat, fem un viatge per llenguatges
musicals tan diversos com el jazz, la música clàssica, el pop, el blues, la música d'arrel o
fins i tot el rock! Un bon tast per la riquesa musical de la nostra comarca.
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Intervindran els següents grups, que ens presentaran els seus estils i llenguatges
musicals:

● Aljub Músic
● Lilit i Dionís
● Nebulossa
● Marina Big Band
● Arrels
● Dolç Tab Jazz
● Quintet  Verger
● Kluster Wood
● Sïana Soul
● Reacció
● Túmbate Jazz
● La Romàntica del Saladar

Pròximament... Col·lectius i cultura popular.

*Tots els grups entrevistats formen part de la Guia de Recursos Culturals, secció de
música. Si coneixeu altres grups de música professionals que vulguen formar part
d’aquests microdocumentals en el futur i que siguen de la Marina Alta podeu remetre un
correu electrònic a macma@macma.org.

Enllaç directe:
https://youtube.com/playlist?list=PLj9cpcHfEJ902rZ8UHGa64VaPP_2DKgBq
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ACTUALITAT
La MACMA arranca la segona edició del curs de

pedra seca amb les places esgotades per segon any
consecutiu

El passat dissabte 17 d’abril tingué lloc a Calp l’obertura del Taller de construcció de

pedra seca organitzat per la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta i la Xarxa

Jove Comarcal, els representants de les quals encapçalaren un acte que comptà

amb l’alcaldessa i regidora de cultura de Calp, Ana Sala i Pilar Cabrera, com a

amfitriones. Per la seua banda, el president de la MACMA, José Ramiro, parlà de la

importància que té per a la Mancomunitat programar per segona vegada un curs

formatiu que de nou exhauria les seues places i que per primera vegada s’havia

ofertat també als ajuntaments per a poder formar brigades municipals i afavorir

encara més la custòrida i recuperació del patrimoni local per part dels municipis.
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José Ramiro agraí a més la

coordinació duta a terme entre

l’equip tècnic de la MACMA i

Pego Viu-Col·lectiu de defensa

del territori, l’organisme

encarregat de les sessions

formatives d’aquesta tècnica

tradicional. Per la seua part,

Victor Bisquert, vicepresident

de la Xarxa Jove, féu menció al

perfil dels inscrits i les inscrites demostrant una vegada més que la joventut de la

Marina està implicada en el seu futur i amb el seu territori.

Cal recordar que el taller pretén ser una

introducció en aquesta tècnica constructiva

declarada Patrimoni Immaterial de la

Humanitat per la UNESCO el 2018 i al mateix

temps un emblema inconfusible en el paisatge

de la nostra comarca i amb un clar vincle amb

la resta de pobles mediterranis. El curs

complet comprén una totalitat de 40 hores de

formació segmentades en tres caps de

setmana i tres ubicacions geogràfiques

diferents de la comarca: Calp, Orba i Castell de
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Castells, és a dir, tres municipis diferents seleccionats segons les necessitats

tècniques marcades pel professorat del curs.

Per a la MACMA, des de les àrees de cultura i joventut, destaquen el fet que en el

taller de construcció de pedra seca conflueixen molts valors transversals: des de la

reivindicació del nostre patrimoni a la dinamització formativa i professional de les

generacions joves mitjançant la Cultura. No debades, durant el primer cap de

setmana les classes pràctiques al terme de Calp permeteren a l’alumnat conéixer

una part de la història de Calp amb la recuperació dels murs d’un camí històric que

unia, ja des del segle XIV, les poblacions de Calp i Teulada.
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RESSENYES
NARRATIVA
Mª Roser Cabrera
Escolta Laia
Ed. Nus de llibres, 2018

Mª Roser Cabrera, veïna de La Xara des de fa 47
anys, escriptora i investigadora, destaca per la seua
gran implicació, tant en la cultura popular de la
Marina Alta com de tot el territori valencià. A més
participà, l’any 1992, com a coordinadora i
promotora, en l’elaboració del currículum de
l’assignatura de Cultura Popular per encàrrec de la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la
Generalitat Valenciana. Destaca també, pels seus
sistemes pedagògics amb els quals deixava clar
que “l’aula no són les quatre parets, és la vida”.

Escolta, Laia ( La
vida rural a la
Marina), és un llibre

format per 17 relats basats en els records de la
infantesa de l’autora barrejats amb la fantasia. Per
un costat, es constitueix com un reclam per a les
noves generacions, per tal de que coneguen i
estimen els seus avantpassats, les seues terres i les
seues gents. Per altra banda, relata les normes i
formes de la vida del camp a la Marina. A més,
busca recuperar valors perduts en aquest segle XXI
però molt presents en les vides dels nostres avis i
àvies.
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RECERCA
Antoni Reig Pérez
Històries de crims i criminals de la Marina Alta
Edicions 96 (2016)

Antoni Reig Pérez, llicenciat en Ciències de la Informació
per la Universitat Autònoma de Barcelona, periodista i
escriptor, autor de diversos treballs d’investigació local i
comarcal. Històries de crims i criminals de la Marina Alta és
un treball de recerca guardonat amb el Premi
d’Investigació Antoni Lluís Carrió i Artigues que naix a
partir de la troballa d’un diari del segle XIX que narrava una
tremenda història sobre uns presos de Dénia acusats
d’assassinat que anaven a ser ajusticiats pel sistema de
garrot vil. L’obra rescata de la desmemòria impactants
relats que plasmen la violència de la societat comarcal al
segle XIX i principis del XX. Aquest llibre de crònica negra

realitza un repàs per la història criminal de la
comarca centrant-se en 15 històries reals de crims
situats en les poblacions com Dénia, Xàbia, Senija,
Ondara, Pego i Els Poblets i van afectar a classes
socials heterogènies, senyorets, oficials o
agricultors.

Les il·lustracions que recreen els fets estan
realitzades per quinze artistes comarcals: Abel
Jiménez, José Luis Saldaña, Nina Llorens, Andrea
Landa, Santi Inocencio, Marta Colomer, Joan
Castejón, Andrés Jaén, Dani Sanchis, Javier Ruiz
"Txin", Angie Pérez i Julià Arazo, Ramon Pérez
Carrió, Vicent Poquet, Miguel Mairena i Román
Rodríguez.

agenda cultural MACMA | MAIG | 50



MÚSICA
Reacció
Paraules de vidre

Autoeditat (2019)

Reacció naix el 24 de juliol de 2015 a
partir de la iniciativa de cinc amics de
Pego. La tradició musical de la Marina
Alta marca l’essència d’aquest grup
musical. Així mateix, es caracteritzen
per la defensa de la nostra llengua,
per visibilitzar la situació que viu la
població jove i per la crítica social. La
versió de la cançó “3 de Pego” de la
Gossa Sorda marca un abans i un
després en la seua trajectòria.

Paraules de vidre és l’últim projecte
incorporat a la discografia d’aquest grup de
música rock. Aquest és un disc conceptual
amb el qual Reacció dóna un pas més en la
seua professionalització com a conjunt
musical. És un disc marcat per la seua
evolució i creixement, on destaca l’armonia i
la cohesió entre la música, les idees i les
portades que acompanyen a cada tema.
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L’ENTREVISTA
ENTREVISTA A ANNA PERLES
DEL RIURAU FILM FESTIVAL

Anna Perles Avellà, nascuda a Dénia el 1955 i resident de Xàbia des de fa més de 30

anys, estudià i es diplomà en Arquitecta tècnica. Però sempre ha tingut una curiositat

extrema i creativa que la va dur a realitzar també formació plàstica en l'Escola de

Pintura Mediterrània de Xàbia, i més de 10 anys en l'Escola de Plàstica experimental A.

Vives de Gata de Gorgos. La seua vessant més cinematogràfica la va dur a formar part

activa en la formació cinematogràfica en l'Escola de cine de Dénia, i actualment

continua estudiant d'Història de l'Art en la UNED de Dénia. Un ànima creativa inquieta

que es posa també de manifest en els diferents projectes culturals en els quals està

implicada. Membre del grup de Reüll, presidenta de l'associació Escola de Cinema

Riurau, comissària d'exposicions en el Centre d'Art al Pati de Jesús Pobre, membre del

grup d'Artesania a la plaça de Xàbia i mestra de plàstica en el TAPÍS de Xàbia, una de les

que, segons les paraules d'Anna, majors satisfaccions li produeix.

Dona d’esperit lliure creatiu i torrent d’energia sobradament demostrat, característiques

que feren que el 2008 fou una de les guardonades per la Xarxa de Dones de la Marina.
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Benvinguda i moltes gràcies per la

teua participació i per compartir amb

tota la comarca aquest projecte

audiovisual. Anna, vicepresidenta del

Grup De Reüll, ex-alumna de l'escola

d'arts plàstiques experimentals de

Gata de Gorgos, i un llarg etcètera,

sabem que la teua inquietud i

curiositats personals t'han portat a

experimentar amb els diferents

llenguatges artístics, pots explicar-nos

la teua trajectòria professional i com

acabes tan implicada en el món

audiovisual?

Jo em definiria com una persona amb

passió per la creativitat i un tant

frustrada. M'explique; vaig començar

estudiant arquitectura, però en un

moment de crisi ho vaig deixar,

llàstima, perquè pense que haguera

pogut ser una bona arquitecta. Vaig

acabar fent Arquitectura Tècnica,

perquè em convalidaven moltes

assignatures que tenia aprovades en

arquitectura.

Quan vaig començar a treballar, vaig

descobrir que la professió no deixava

que em desenvolupara creativament.

Aleshores em vaig matricular a

l'escola de pintura de Xàbia amb

Jaume Monfort, que em va descobrir

tot un món de possibilitats creatives.

Després van entran com a mestres

Mònica Pintado i Victòria Cardona que

aportaven altres tècniques pictòriques.

Van ser anys de molta producció, però

necessitava alguna cosa més, havia de

passar de les dues dimensions

(pintura) a les tres (instal·lacions). En

aquest camp sentia que podia

expressar-me més fàcilment. Vaig

entrar a l'escola de plàstica

experimental A. Vives amb Ginestar

com a mestre i va ser al·lucinant.

Ginestar és un grandíssim artista i sap

transmetre molt, com a mestre. Em va

introduir de ple en el món de les
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instal·lacions/intervencions i em

sentia i em sent molt bé aquí.

Quan es va obrir l'Escola de Cinema de

Dénia vaig pensar: quina meravella!

Això suposava introduir el moviment i

el temps, i evidentment em vaig

apuntar. El cinema a més a més, té

l'avantatge del treball en equip en

contra del treball solitari a l'estudi de

l'artista plàstic. Un altre avantatge

important és que no necessites espai

d'emmagatzemament, tan necessari

quan desmuntes una intervenció.

En uns anys vaig passar d'alumna a

ajudant de Joan Bernard en les

classes, les coses van evolucionant i

de les projeccions dels treballs finals

de curs vam decidir fer un Festival i

gràcies a l'espenta de Joan Bernard i

un gran nombre d'alumnes entusiastes

vam aconseguir fer un gran festival

(F/Vesdecurt) amb Gala de premis i

tot.

Explica als nostres lectors i lectores

quina és la teua funció dins de l'escola

i del festival i com naix la idea de crear

una escola de cine en Xàbia i,

posteriorment, el projecte Riurau Film

Festival?

L'escola inicial es va crear a Dénia per

Joan Bernard Pineda el 2007,

aleshores es deia Escola de Cinema

de Dénia. Va començar en unes

instal·lacions molt precàries, malgrat

això, el nombre d'alumnes anava

pujant, conjuntura que es va aprofitar.

Amb les ajudes del Pla Zapatero es va

crear una aula d'audiovisuals en
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Artístics que vam estrenar el 2010. Va

ser un any espectacular, bones

instal·lacions, més d'un centenar

d'alumnes... A abril del 2011 va nàixer

el primer Festival "Fvesdecurt" a Dénia,

que va tindre una gran afluència de

públic i va ser tot un èxit.

Per contra a final de curs se'ns va

notificar que les instal·lacions

passaven a gestionar-se per una

empresa privada. S'havia fet tot

legalment, a través d'una licitació, això

íi, fet de manera amagada, ja que

nosaltres no vam tindre cap notícia.

D'aquesta trista manera es va acabar

amb l'Escola de Cinema Dénia.

Com pots imaginar-te, van ser uns

moments molt durs, però l'energia i les

ganes de continuar amb la tasca

estaven ahí, l'espenta d'alguns

alumnes va ser fonamental,

especialment la de Ramón Cardona

que va insistir per a què continuarem a

Xàbia.

D'aquesta manera es va crear l'actual

associació Escola de Cinema Riurau i

a mi em va tocar ser la presidenta. A

l'octubre d'eixe mateix any van

començar les classes, una altra

vegada de forma precària, a Xàbia.

L'any 2012 va nàixer el Riurau Film

Festival, que és el festival

internacional de curtmetratges que

tots conegueu.

Ens podries explicar com han

evolucionat els dos projectes des dels

seus inicis fins ara?

El Festival ha anat creixent, si el primer

any va ser a Xàbia, al segon es va

incorporar Jesús Pobre, uns anys

després Dénia, més endavant La Xara,

amb l'especialització de curtmetratges

en valencià, l'any passat Pedreguer i

enguany s'incorporarà Gata de Gorgos.

El Festival va tindre uns inicis

modestos, però sempre cuidant la

qualitat, aleshores jo era diguem,
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l'encarregada d'un grup de voluntaris

entusiastes.

Després va vindre de la mà de Ramón

Cardona, com a director del Festival,

una etapa de creixement molt

important. Actualment no hi ha

director/a, som un equip de set

persones treballant en horitzontal, és a

dir, hem eliminat l'estructura piramidal.

L'Escola, ha seguit un procés similar,

quan es va acabar el conveni de l'aula

d'audiovisuals de Dénia amb l'empresa

privada, es va plantejar la possibilitat

de continuar l'associació amb la tasca

que portàvem abans i bé, ara anem

fent el que la maleïda pandèmia ens

deixa. Acabem de llançar cinc

monogràfics (tres de caràcter cultural i

dos més tècnics) en línia, en directe.

Més informació en:

https://riuraufilmfestival.com

https://escoladecine.com

Sabem que la visió del festival és

multitemàtica i que els espectadors i

espectadores poden gaudir de

curtmetratges entre els quals ens ha

cridat l'atenció la perspectiva de

caràcter social i temàtica LGTBIQ*,

aquesta implicació naix com a

iniciativa pròpia o a partir d'una

demanda per part de la societat?

Els temes socials i la integració és una

cosa que a l'equip ens interessa

especialment. A banda de la

problemàtica LGTBIQ*, abordem cada

any un tema de caràcter social

diferent, enguany és "La malaltia

mental".

Afortunadament el tema LGTBIQ* s'ha

introduït cada vegada més en les

produccions cinematogràfiques,

diguem que ha passat de ser un tema

tabú a quelcom natural. Arribat a
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aquest punt, i seguint les instruccions

de Hollywood hem decidit integrar els

curtmetratges d'aquesta temàtica en

la resta de curtmetratges de ficció,

cuidant sempre que estiguen presents

i atorgant un premi al millor

curtmetratge amb temàtica LGTBIQ*.

Volem destacar la important funció

vertebradora comarcal que realitza el

RRFF. Per què es decideix fer un

festival itinerant i no partir d'una seu

única?

La idea de comarca és molt important

en tot l'àmbit de la cultura.

Evidentment seria molt més còmode

organitzar-ho tot en una seu, però

pensem que paga la pena fer l'esforç,

per tal de donar un millor servei a la

població de la Marina. Som conscients

de la idiosincràsia que té la nostra

comarca amb poblacions molt

diferents, algunes d'elles molt rurals i

amb comunicacions molt deficitàries.

La intenció és apropar, en la mesura

de les nostres possibilitats, la festa del

cinema a tothom.

Respecte a la itinerància i les diferents

seus que acullen el projecte del Riurau

Film Festival, el projecte està tancat a

eixes seus o per contra està obert a

incorporacions de nous municipis o

entitats? I si és així, podries

explicar-nos com funcioneu en aquest

sentit?

Es tracta d'un projecte obert, de fet

aquest any s'incorpora Gata de

Gorgos.

No hi ha cap plantejament d'ampliació,

no hi ha normes, les ampliacions es

produeixen de manera natural, quan hi

ha un encontre entre les entitats

municipals i l'associació. S’ha de tenir

en compte que no cobrem entrades,

però les projeccions, l'adequació de

l'espai, la decoració, etc. té uns costos,

malgrat que nosaltres no cobrem res

per la nostra feina. Els ajuntaments
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han d'assumir part de les despeses,

l'altra part ix de subvencions de

Cultura de la Generalitat Valenciana i

Diputació d'Alacant, que cada any hem

de demanar, presentar el projecte i

tota la burocràcia que comporta.

Normalment, tenim enllestit el Festival

sense saber si arribarà o no la

subvenció, el que produeix una forta

incertesa.

Pensem que seria necessari comptar

amb algun sponsor. Aprofite l'ocasió

per a fer una crida a les empreses de

la Marina.

Per a continuar creixent també seria

necessari l'ajuda de voluntaris com es

fa en molts altres festivals.

De quina forma s'implica i interactua

amb el poble i la comarca l'Escola de

Cinema Riurau i el Riurau Film

Festival?

Estem en una societat multimèdia.

L'audiovisual està contínuament en les

nostres vides, la TV, els anuncis, les

pel·lícules, les sèries... ocupen moltes

hores dels nostres dies, però no tenim

una formació per a triar allò que és

més o menys bo. Tots som

autodidactes, a pesar que cada mitjà

té el seu llenguatge propi. Conèixer

eixe llenguatge és fonamental per a

apreciar en profunditat allò que estan

contant-nos en la pantalla, i d'aquesta

manera gaudir plenament d'aquest art.

Doncs bé, la nostra intenció és

alfabetitzar cinematogràficament a

tota la població de la Marina.
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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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