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En la diferència està la igualtat.

#TotxsSomIrrepetiblxs
#junymesdel’orgull



MÚSICA CLÀSSICA
CALP
Dijous 3

20.00 h. – Saló Blau
X Festival internacional de Música de Invierno Primavera

Concert de piano de Todor Petrov.
Reserva la teua entrada: info@pal-music.com

Preu 12€.
Organitza: Pal-Music.

Col·labora: Regidoria de Cultura.

XÀBIA
Dissabte 19

20.30 h – Església de sant Bertomeu
Concert de Marinae Ensemble

Director Artístic: Sergio Camarasa Hernández.

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

XÀBIA
Dijous 24

? h – Església de sant Bertomeu
Grup Polifònic Ars Nova Missa de Sant Joan

+Info i horari: Casa de Cultura.

*És imprescindible registrar-se prèviament per assistir, com a mesura de seguretat pel Covid-19
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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ALTRES MÚSIQUES
PEDREGUER

Del 4 al 6
20.00 h – Pl. de l’Amistat

XVIII Pedreguerjazç

Divendres 4
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
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
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).

ONDARA
Dissabte 5

20.00 h. - Plaça de bous
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Concert música als pobles
Unió Musical d’Ondara

Entrada gratuïta. Cal reservar l’entrada a la Casa de Cultura o www.agendaonara.es
+Info: Ajuntament d’Ondara.

PEDREGUER
Divendres 11

Casa de la Cultura
Audicions fi de curs

Violí i conjunt de corda.
Professora: Merxe Pineda.

Seguiu les xarxes per saber l’hora i la sala on es faran les audicions.
+Info: Conservatori i Escola Municipal de Música Pedreguer.

PEDREGUER
Divendres 11

Casa de la Cultura
Audicions fi de curs

Oboè.
Professora: Amparo Polo.

Seguiu les xarxes per saber l’hora i la sala on es faran les audicions.
+Info: Conservatori i Escola Municipal de Música Pedreguer.

BENIMELI
Dissabte 12

18.30 h. – Plaça Major de Benimeli
Audicions final de curs 2020-2021

Clarinet, Piano, Flauta, Jardí i iniciació musical, conjunt instrumental de corda i
Himne alegria (grup guitarres).

Organitza el Conservatori Elemental de Música “Vicent Perelló” de Benimeli.
Col·labora l’Ajuntament de Benimeli.
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BENIARBEIG
Dissabte 12

19.00 h. - Pati de l’antic CEIP Benicadim
Musiqueries

Dani Miquel “el Cantacançons”.
Inscripcions gratuïtes a: www.beniarbeig.es

Organitza: Regidoria de Cultura Ajuntament de Beniarbeig.
Subvenciona: Govern Provincial a Alacant.

GATA DE GORGOS
Dissabte 12

20.00 h. – Terrassa del Centre Social
Concert de primavera
Banda juvenil de Gata.

+Info: Ajuntament de Gata de Gorgos.

ONDARA
Dissabte 12

20.00 h. - Plaça de bous
En clau de musical
“Cor de la Rectòria”.

A benefici de l’AECC (Associació Espanyola contra el càncer).
Donatiu: 5€. Entrades a l’Associació.

PEDREGUER
Dissabte 12

Casa de la Cultura
Audicions fi de curs

Conjunt de vent percussió.
Professora: Merche Femenia.

Seguiu les xarxes per saber l’hora i la sala on es faran les audicions.
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+Info: Conservatori i Escola Municipal de Música Pedreguer.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Diumenge 13

18.00 h. – Plaça de les pesqueres
Agrupació Músico - Municipal Santa Mª Magdalena

XV Cicle concerts primavera 2021.
Inscripcions: tecniccultura@elpoblenoudebenitatxell.org

Indica acte, nom, cognoms i telèfon.

DÉNIA
Diumenge 13

19.30 h. – Teatre Auditori
Nova companyia de guitarres. 20 Aniversari

Concert de primavera.
Entrada lliure amb invitació. Reserva en: https://www.notikumi.com/

En taquilla el mateix dia una hora abans.

PEDREGUER
Dijous 17

Casa de la Cultura
Audicions fi de curs

Percussió.
Professora: Fernando Trotonda.

Seguiu les xarxes per saber l’hora i la sala on es faran les audicions.
+Info: Conservatori i Escola Municipal de Música Pedreguer.

PEDREGUER
Dijous 17

Plaça de l’Amistat
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Audicions fi de curs
Dolçaina i tabal.

Professora: Amparo Polo
Seguiu les xarxes per saber l’hora i la sala on es faran les audicions.

+Info: Conservatori i Escola Municipal de Música Pedreguer.

DÉNIA
Divendres 18

19.30 h. – Teatre Auditori
Grup Polifònic Cadenza de Dénia

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

CALP
Divendres 18

20.00 h. – Saló Blau
Dynamic Wind Quintet

Blanca Hernández Sánchez (flauta); Florentina Torregrosa Sa Vergara (oboe);
Fernando Gimeno Olazaran (fagot); Adrián Valero Tomás (trompa); Carlos Valero

Tomàs (clarinete)
Reserva la teua entrada: Tel. 965 839 123

Entrada gratuïta prèvia inscripció.
Organitza: Regidoria de Cultura.

PEDREGUER
Divendres 18

Casa de la Cultura
Audicions fi de curs

Trompeta.
Professor: Héctor Buigues.

Seguiu les xarxes per saber l’hora i la sala on es faran les audicions.
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+Info: Conservatori i Escola Municipal de Música Pedreguer.

PEDREGUER
Divendres 18

Casa de la Cultura
Audicions fi de curs

Guitarra.
Professor: Hugo Moltó.

Seguiu les xarxes per saber l’hora i la sala on es faran les audicions.
+Info: Conservatori i Escola Municipal de Música Pedreguer.

BENIMELI
Dissabte 19

19.30 h. – Plaça Major de Benimeli
Audicions final de curs 2020-2021

Percussió, Batucada, Guitarres, Violoncels i Benimusic Band.
Organitza el Conservatori Elemental de Música “Vicent Perelló” de Benimeli.

Col·labora l’Ajuntament de Benimeli.

DÉNIA
Dissabte 19

19.30 h. – Teatre Auditori
Orfeó de Dénia

Concert de primavera.
Entrada lliure amb invitació. Reserva en: https://www.notikumi.com/.

En taquilla el mateix dia una hora abans.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Diumenge 20

18.00 h. – Església parroquial
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Orquestra de la Marina Alta
XV Cicle concerts primavera 2021.

Inscripcions a: tecniccultura@elpoblenoudebenitatxell.org
Indica acte, nom, cognoms i telèfon.

BENIMELI
Diumenge 20

19.00 h. – Plaça Major de Benimeli
Audicions final de curs 2020-2021

Saxòfons, Trompetes, Cor, Cant i conjunt instrumental vent-percussió.
Organitza el Conservatori Elemental de Música “Vicent Perelló” de Benimeli.

Col·labora l’Ajuntament de Benimeli.

XÀBIA
Diumenge 20

12.00 h – Riurau d’Arnauda
Concert Connceta Percussió

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

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

PEDREGUER
Dilluns 21

Casa de la Cultura
Audicions fi de curs

Trombó, tuba i bombardí.
Professor: Miquel Ibiza.

Seguiu les xarxes per saber l’hora i la sala on es faran les audicions.
+Info: Conservatori i Escola Municipal de Música Pedreguer.
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PEDREGUER
Dilluns 21

Casa de la Cultura
Audicions fi de curs

Piano.
Professora: Alba Sansano.

Seguiu les xarxes per saber l’hora i la sala on es faran les audicions.
+Info: Conservatori i Escola Municipal de Música Pedreguer.

PEDREGUER
Dimarts 22

Casa de la Cultura
Audicions fi de curs

Cor.
Professor: Miquel Ibiza.

Seguiu les xarxes per saber l’hora i la sala on es faran les audicions.
+Info: Conservatori i Escola Municipal de Música Pedreguer.

PEDREGUER
Dimarts 22

Casa de la Cultura
Audicions fi de curs

Trompa.
Professor: Adrià Tomàs.

Seguiu les xarxes per saber l’hora i la sala on es faran les audicions.
+Info: Conservatori i Escola Municipal de Música Pedreguer.

PEDREGUER
Dimarts 22

Casa de la Cultura
Audicions fi de curs
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Guitarra elèctrica.
Professor: Natxo Guardado.

Seguiu les xarxes per saber l’hora i la sala on es faran les audicions.
+Info: Conservatori i Escola Municipal de Música Pedreguer.

PEDREGUER
Dimecres 23

Casa de la Cultura
Audicions fi de curs

Clarinet.
Professor: Joan Enric Calatayud.

Seguiu les xarxes per saber l’hora i la sala on es faran les audicions.
+Info: Conservatori i Escola Municipal de Música Pedreguer.

PEDREGUER
Dimecres 23

Casa de la Cultura
Audicions fi de curs

Saxo.
Professora: Àngela Perelló.

Seguiu les xarxes per saber l’hora i la sala on es faran les audicions.
+Info: Conservatori i Escola Municipal de Música Pedreguer.

ONDARA
Divendres 25

20.00 h. - Plaça de bous
Concert banda juvenil i infantil d’Ondara

Entrada gratuïta. Cal reservar l’entrada a la Casa de Cultura o www.agendaonara.es
+Info: Ajuntament d’Ondara.
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GATA DE GORGOS
Dissabte 26

20.00 h. – C/ Sant Vicent
Música de cinema a la fresca

Associació musical Coda.
+Info: Ajuntament Gata de Gorgos.

ONDARA
Dissabte 26

20.00 h. - Plaça de bous
Arrels

A càrrec de Pep Gimeno “Botifarra” amb Miquel Pérez.
Donatiu: 7€. Cal reservar l’entrada a la Casa de Cultura o www.agendaonara.es

+Info: Ajuntament d’Ondara.

GATA DE GORGOS
Diumenge 27

22.00 h. – Plaça Nova
Música de cinema a la fresca

Associació musical Coda.
+Info: Ajuntament Gata de Gorgos.

PEDREGUER
Dilluns 28

Casa de la Cultura
Audicions fi de curs

Flauta.
Professora: Merche Femenia.

Seguiu les xarxes per saber l’hora i la sala on es faran les audicions.
+Info: Conservatori i Escola Municipal de Música Pedreguer.
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PEDREGUER
Dimarts 29

Casa de la Cultura
Audicions fi de curs

Iniciació.
Professora: Merche Femenía.

Seguiu les xarxes per saber l’hora i la sala on es faran les audicions.
+Info: Conservatori i Escola Municipal de Música Pedreguer.

PEDREGUER
Dimecres 30

Casa de la Cultura
Audicions fi de curs

Preparatori.
Professora: Merche Femenia.

Seguiu les xarxes per saber l’hora i la sala on es faran les audicions.
+Info: Conservatori i Escola Municipal de Música Pedreguer.

TEATRE
XÀBIA

Diumenge 13
19.00 h – Riurau d’Arnauda
Teatre Pardo y Avendaño

Convocatòria de  subvencions Festival provincial d’arts escèniques 2021”.  Per la
companyia Improvivencia.

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

agenda cultural MACMA | JUNY | 12



ONDARA
Diumenge 20

19.00 h. - Plaça de bous
Soltera y sola en la vida

Musical per a majors.
A càrrec de “Siete comediantes”

Entrada gratuïta. Cal reservar l’entrada a la Casa de Cultura o www.agendaonara.es
+Info: Ajuntament d’Ondara.

DÉNIA
Del 3 al 6 de juny

20.00 h. – Teatre Auditori
Ciutat de Dénia

Recaptació a benefici de l’associació “ADHAMA”.
Entrada 5€.

Carnet jove i jubilats: 3€.
Organitza: Ajuntament de Dénia. Joventut.

+Info: tel. 96 642 37 00
http://deniacultura.es

DÉNIA
Del 10 al 12 de juny

20.00 h. – Teatre Auditori
Ciutat de Dénia

Recaptació a benefici de l’associació “ADHAMA”.
Entrada 5€.

Carnet jove i jubilats: 3€.
Organitza: Ajuntament de Dénia. Joventut.

+Info: tel. 96 642 37 00
http://deniacultura.es
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ONDARA
Diumenge 13

20.00 h. - Plaça de bous
“Escuchad niñas”

A càrrec de “Tramant Teatre”.
Una divertida història que ens transporta al nostra passat en un col·legi de monges.
Entrada gratuïta. Cal reservar l’entrada a la Casa de Cultura o www.agendaonara.es

+Info: Ajuntament d’Ondara.

ONDARA
Dissabte 19

12.00 h. - Auditori
Cremellera

A càrrec de Grup Jove Escola Municipal de Teatre d’Ondara.
Direcció Rosa Catalán.

Entrada gratuïta. Cal reservar l’entrada a la Casa de Cultura o www.agendaonara.es
+Info: Ajuntament d’Ondara.

ONDARA
Dissabte 19

20.00 h. - Auditori
Magnolies d’acer

A càrrec de Grup Adult Escola Municipal de Teatre d’Ondara.
Direcció: Rosa Catalán.

Entrada gratuïta. Cal reservar l’entrada a la Casa de Cultura o www.agendaonara.es
+Info: Ajuntament d’Ondara.

DÉNIA
Divendres 25

19.30 h. – Teatre Auditori
Instruccions per no tenir por si ve La Pastora

agenda cultural MACMA | JUNY | 14

http://www.agendaonara.es
http://www.agendaonara.es
http://www.agendaonara.es


Celebració del dia LGTB.
Presentat per La Ravalera teatre.

Direcció: Joan M. Albinyana.
Text: Núria Vizacarro.

Creació i interpretació: Laia Porcat i Núria Vizcarro.
Entrada lliure amb invitació. Reserva en https://www.notikumi.com/.

En taquilla el mateix dia una hora abans.
Organitza: Ajuntament de Dénia. Igualtat.

XÀBIA
Diumenge 27

12.00 h – Riurau d’Arnauda
Espectacle de circ. Reparte Amor

Convocatoria de  subvenciones “FESTIVAL PROVINCIAL DE ARTES ESCÉNICAS
2021”. Compañía Arritmados de Circo

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

DÉNIA
Diumenge 27

19.30 h – Teatre Auditori
Miki Dkai & Carol Tomás

Entrada 10€, en
https://www.wegow.com/es-es/compra/tarde-de-comedia-con-miki-dkai-y-carol-tom

as
En taquilla el mateix dia una hora abans.

Organitza: La Vel3ta i Frescultura.
Col·labora: Ajuntament de Dénia.
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TEATRE INFANTIL
GATA DE GORGOS

Divendres 4
17.30 h – Facebook de la biblioteca “Carme Miquel”

L’hora del conte des de casa
Cada divendres un conte diferent.

A través de la pàgina de Facebook: @bibliotecagata

ONDARA
Diumenge 6

20.00 h. - Plaça de bous
Circ “Yolo”

Un cant a la vida mitjançant les disciplines de circ: acrobàcies, malabars, tècniques
aèries, humor...

Un espectacle amb música en directe per a tots els públics.
Entrada gratuïta. Cal reservar l’entrada a la Casa de Cultura o www.agendaonara.es

+Info: Ajuntament d’Ondara.

GATA DE GORGOS
Divendres 11

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

Cada divendres un conte diferent.
A través de la pàgina de Facebook: @bibliotecagata
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BENIARBEIG
Dissabte 12

19.00 h - Pati de l’antic CEIP Benicadim
Musiqueries

Dani Miquel “el Cantacançons”.
Inscripcions gratuïtes a: www.beniarbeig.es

Organitza: Regidoria de Cultura Ajuntament de Beniarbeig.
Subvenciona: Govern Provincial a Alacant.

CALP
Dissabte 12

19.00 h. - Saló Blau
Orfeo

La canica teatro.
Dues actrius escenifiquen el mite d’Orfeu i Eurídice amb titelles, ombres, objectes i

altres recursos teatrals.
Premi millor proposta d’un clàssic en el Festival FETEN 2020. Recomanat per la Red

Española de Teatros.
Duració: 45 minuts Aprox.

Públic familiar. Entrada gratuïta prèvia inscripció.
Reserva la teua butaca. Telèfon: 965 839 123

Organitza: Regidoria de Cultura.

XÀBIA
Dissabte 12

19.00 h – Riurau d’Arnauda
La volta al món en 80 dies

Convocatòria de  subvencions Festival provincial d’arts escèniques 2021”.  Per Palero
Producciones.

*És imprescindible registrar-se prèviament per assistir, com a mesura de seguretat pel Covid-19
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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GATA DE GORGOS
Divendres 18

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

Cada divendres un conte diferent.
A través de la pàgina de Facebook: @bibliotecagata

ONDARA
Divendres, 18

18.00 h. - Casa Cultura
L’hora del conte

Amb “Moni Poppins”.
Entrada gratuïta. Cal reservar l’entrada a la Casa de Cultura o www.agendaonara.es

+Info: Ajuntament d’Ondara.

GATA DE GORGOS
Divendres 25

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

Cada divendres un conte diferent.
A través de la pàgina de Facebook: @bibliotecagata

DÉNIA
Divendres 25

20.00 – Teatre Auditori
Gala de màgia benèfica

Màgia i mentalisme per a tota la família.
Amb la col·laboració de Santi Marcilla i Ariel Amui.

Informació i reserva d’entrades al 615 682 921 o 695 579 494.
Venda d’entrades: Seu d’Associacions. C/ Campo Torres, 13. Dénia.

Organitza: Todos Unidos para la Inclusión.
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BENIARBEIG
Dissabte 26

19.00 h. - Pati de l’antic CEIP Benicadim
Cont@rte

Espectacle infantil a càrrec de l’Oracle de l’Est.
Inscripcions gratuïtes: www.beniarbeig.es

Organitza: Regidoria de Cultura. Ajuntament de Beniarbeig.
Subvenciona: Govern Provincial a Alacant.

ONDARA
Diumenge 20

12.00 h. - Auditori
El tesoro del dragón

A càrrec del Grup Infantil Escola Municipal de Teatre d’Ondara.
Direcció: Rosa Catalán.

Entrada gratuïta. Cal reservar l’entrada a la Casa de Cultura o www.agendaonara.es
+Info: Ajuntament d’Ondara.

DANSA
XÀBIA

Diumenge 6
18.00 h – Col·legi Port de Xàbia

Danses del Corpus
A càrrec del grup de Danses Portitxol.

*És imprescindible registrar-se prèviament per assistir, com a mesura de seguretat pel Covid-19
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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XÀBIA
Dijous 24

19.00 h – Riurau d’Arnauda
Grup de Danses Portitxol Vestir a l’antiga

Mostra d’indumentària i balls tradicionals dels segles XVIII i XIX

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

PEDREGUER
Divendres 25

21.00 h. - Plaça de l’Amistat
Ballet. Fàbrica de nines màgiques

Entrades gratis.
Direcció i coreografia: Nanny Alves.

Ballarines: Alumnes Nanny Alves Escola de Dansa.
Música: Leo Delibes.

Llum i so: Alberto Signes.
Audiovisual: José Gayá.

XÀBIA
Dissabte 26

19.00 h – Riurau d’Arnauda
Espectacle de dansa. Entre nosotros.

Compañía de Danza Marroch

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

agenda cultural MACMA | JUNY | 20



EXPOSICIONS
BENISSA

Fins 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.

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
Fins 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.

BENISSA
Fins 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.

ONDARA
Fins al 10 de juny

Casa de Cultura. Vestíbul.
Microplásticos - Macrobasura
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Exposició amb l’objectiu de sensibilitzar del greu problema que suposen els plàstics i
microplàstics per a la salut del planeta i de les persones, principalment el seu
impacte negatiu en la mar, les platges i els rius de la Comunitat Valenciana.

Obertura: día 1 a partir de 19.00 h.
Horari: Laborables: 11.00 h. a 14.00 h. - 17.00 h. a 21.00 h.

Dissabtes: 11.00 h. a 13.30 h. - 18.00 h. a 21.00 h.
Organitza: Fundación Oxígeno.
Col·labora: Fundación Bancaja.

ONDARA
Fins al 30 de juny
Torre del rellotge
“El nostre camp”

Exposició col·lectiva d’artistes valencians i balears.
Entrada gratuïta. Cal reservar l’entrada a la Casa de Cultura o www.agendaondara.es

+Info: Ajuntament d’Ondara.

ONDARA
Fins al 30 de juny

Casa Cultura
Geometra

Antonio Santacreu.
Exposició d’escultura.

Entrada gratuïta. Cal reservar l’entrada a la Casa de Cultura o www.agendaondara.es
+Info: Ajuntament d’Ondara

CALP
Fins al 30 d’Agost

Museu del Col·leccionisme – Plaça de la Vila
Historia del correo postal en Calp

Col·lecció de Joaquín Vázquez Boronat.
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Organitza: Regidoria de Cultura.
+Info: Ajuntament de Calp.

CALP
Del 4 al 30 de juny

Sala d’exposicions. Ajuntament Vell
Ojo urbano

Participants: Claudia Bernabéu, Laura Girona, Belén Jiménez, Júlia Segura, Diana
Torner, Jana Viudes.

Organitza: Claudia Bernabéu i Miguel Lorente.
Col·labora: Regidoria de cultura.

+Info: Ajuntament de Calp.

CALP
Del 4 al 30 de juny

Sala d’exposicions. Casa de Cultura
Fi de curs d’alumnes de l’associació d’amics de l’art (ADA)

Obertura de la sala: 4 de juny a les 19.00 h.
Organitza: Associació ADA Calp.
Col·labora: Regidoria de Cultura.

PEDREGUER
Del 4 al 18 de juny

Casa Municipal de Cultura
V Ral·li de  Fotografia Esportiva

+Info: Casa de Cultura.

DÉNIA
Del 4 al 27 de juny

Centre d’Art l’Estació
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Conciencia en acción
Marisa Arche.

El poder de la bellesa, amor i coratge en temps de canvi.
Horari: tots els dies de 10.00 h. a 13.00 h.  - 17.00 h. a 21.00 h.

+Info: Ajuntament de Dénia.

XÀBIA
Del 4 al 26

Centre d’Art A. Lambert
escola de pintura mediterrània de xàbia.

Autors: Alumnes de l’Escola

XÀBIA
Del 4 de juny al 18 de juliol

Casa del Cable
Creador de imágenes

Autor: Hendi.

DÉNIA
Del 17 al 30 de juny

Casa de Cultura. Vestíbul
Obres guanyadores del VII Concurs de pintura ràpida “Ciutat de Dénia”

Horari:
Laborables: d’11.00 h. a 14.00 h. - de 17.00 h. a 21.00 h.
Dissabtes: d’11.00 h. a 13.30 h. - de 18.00 h. a 21.00 h.

DÉNIA
Del 18 de juny al 3 de juliol
Casa de Cultura. Sala Gran

XXV Concurs fotogràfic de lactància materna
Horari:

Laborables: d’11.00 h. a 14.00 h. - de 17.00 h. a 21.00 h.
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Dissabte: d’11.00 a 13.30 h. - de 18.00 h. a 21.00 h.

PEDREGUER
Del 23 de juny al 18 de juliol
Casa Municipal de Cultura

Festes de Juliol 2021
Alumnat del Taller de Restauració de Mobles.

Professora: Rosario Cunyat.
Mostra d’obres de l’alumnat del Taller d’Expressió Artística i del Taller de Dibuix i

Pintura de LaDàlia·Espai Creatiu (exposició col·lectiva).
Professora: Lorena Garcia Gilabert / LaDàlia·Espai Creatiu.

XÀBIA
Del 28 de maig al 27

Museu Arqueològic i Etnogràfic Municipal Soler Blasco
Jávea: acuarelas, lavis y dibujos

Autor: Jean Claude Riguet.

XERRADES I POESIA

BENISSA
Dijous 3

19.00 h. – Online
“La estigmatización de la gordura en la comunicación digital: “gordofobia” y

otros neologismes”
Conferència en línia: https://web.ua.es/seus/online

A càrrec de la Profa. Dra. Susana Guerrero Salazar (Universitat de Málaga).
Organitzadors: Seu Universitària de la Marina i Seu Universitària de la Nucia.
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PEDREGUER
Dijous 3

20.00 h – Casa de Cultura
Motociclisme a l’Illa de Man: experiència d’un pedreguer

Víctor Ortega, pilot de motociclisme.
+Info: Casa de Cultura.

BENISSA
Divendres 4

19.00 h. – Sala d’actes de la Seu Universitària de la Marina
“Claves lingüísticas para encontrar pareja en la esfera digital: el caso de Tinder”

Conferència presencial i online: https://web.ua.es/seus/online
A càrrec de María del Carmen Méndez Santos (Universitat d’Alacant) i Esther Linares

Bernabeu (Universitat de Navarra)
Organitza: Seu Universitària de la Marina.

Per assistir-hi és necessària la reserva prèvia al telèfon 96 573 35 62 o al correu
electrònic seu.benissa@ua.es

PEDREGUER
Dijous 10

20.00 - Casa Municipal de Cultura
Centre Excursionista Pedreguer: 50 anys d’història

Lluis Pons i altres membres del CEP.
+Info: Casa Municipal de Cultura.

BENISSA
Divendres 11

18.30 h. – Aula 1
“Troba’t amb les teues emocions”

Xarrada d’educació emocional i autoconeixement.
A càrrec de Martín Diego Gil Fuchs (psicòleg clínic i psicoterapeuta).
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Aforament màxim 20 persones.
Cal inscripció prèvia, al 676 093 295 o al correu espiritulibrepsicoterapia@gmail.com

Organitzada: Seu Universitària de la Marina.

PEDREGUER
Dilluns 14

19.00 h. - Casa Municipal de Cultura
Vi a la claror de la llengua

Què és i per a què serveix l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Cicle de conferències.

A càrrec de Joan Rafael Ramos Alfajarín, filòleg.
+Info: Ajuntament de Pedreguer.

GATA DE GORGOS
Divendres 18

19.00 h – Biblioteca pública de Gata
Club de lectura gata

Parlarem del llibre “Milena o el fémur más bello del mundo”.
Llibre recomanat per biblioteques sostenibles de MUSSOL.

+Info: Biblioteca Pública de Gata.

PEDREGUER
Dissabte 19

18.30 h. – Ateneu Popular Pedreguer
Invasió de parc eòlics a la Marina Alta: problemes, impactes i alternatives

Xerrada-Debat.
A càrrec d’un membre d’Acció Ecologista Agró de la Marina.

agenda cultural MACMA | JUNY | 27

mailto:espiritulibrepsicoterapia@gmail.com


ACTES I PRESENTACIONS
DÉNIA
Dijous 3

29.00 h. – Casa de Cultura
De Dunkerque al montgó. L’aventura de la mesura del metre

Presentació llibre.
Presenten l’acte els autors: Florencio Burrel, Josep Lluís Doménech.

Entrada lliure amb invitació.
Reserva en culturadenia@ayto-denia.es

DÉNIA
Divendres 4

12.00 h. – Biblioteca de Dénia
XXIV Premi d’honor FPA

Lliurament XXIV Premi d’honor “Ciutat de Dénia” per la formació de persones adultes.
+Info: Ajuntament de Dénia.

PEDREGUER
Divendres 4

20.00 h - Casa Municipal de Cultura
V Ral·li de  Fotografia Esportiva

Inauguració i lliurament dels premis.
+Info: Casa Municipal de Cultura.

XÀBIA
Divendres 4

20.00 h – Riurau d’Arnauda
Presentació del llibre Diània paisatges costaners
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De l’autor Just I. Sellés. Amb la projecció de l’audiovisual “Diània, amb veu de dona” i
un tast de coquetes cuinades pel xef Dani Albors.

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

CALP
Dissabte 5

18.30 h. - Saló Blau
Entrega de premis del IX Rally fotogràfic Penyal d’Ifach

Organitza: Foto Club Ifach.
Patrocina: Ajuntament de Calp.

Aforo limitat.
+Info: Ajuntament de Calp.

GATA DE GORGOS
Diumenge 6

09:30 h. – C/ les Sorts
1r Trofeu Escoles de ciclisme a Gata

Organitza: CCXàbia

PEDREGUER
Divendres 11

19.00 h. – Ateneu Popular Pedreguer
País Valencià: del canvi que no va arribar a l’autodeterminació dels PPCC com a

motor per l’alliberament
Presentació del llibre.

A càrrec de Borja Garcia, portaveu d’Endavant OSAN al País Valencià.

GATA DE GORGOS
Divendres 11
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19.30 h. – Davant de l’Ajuntament
“Deberíamos habernos quedado en casa”

Presentació del llibre i recital de poesia.
Autora: Àngels Gregori.

+Info: Ajuntament Gata de Gorgos.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Divendres 11

22.00 h. – Plaça de l’Església
Diània paisatges costaners

Presentació del llibre de Just I. Sellés.
Amb la projecció de l’audiovisual “Diània, amb veu de dona”.

Una fabulosa travessia pels més bells paisatges i amagatalls de la nostra
Mediterrània.

Inscripció prèvia a biblioteca@elpoblenoudebenitatxell.org indicant nom i número de
telèfon dels assistents.

PEDREGUER
Dissabte 12

19.00 h. – Ateneu Popular Pedreguer
Blat de la Marina, recuperació de terres de l’abandonament amb el conreu de

blats autòctons
Presentació del projecte.

A càrrec de membres de l’Associació Sociocultural Mercat del Riurau.

ONDARA
Dijous 17

20.00 h. - Casa Cultura
“Amira. L’última flor de la muntanya”

A càrrec de l’autor Just i Sellés.
Entrada gratuïta. Cal reservar l’entrada a la Casa de Cultura o www.agendaonara.es
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+Info: Ajuntament d’Ondara.

DÉNIA
Dissabte 19

11.30 h. - Sala d’Actes de la Casa Cultura.
XXV Concurs fotogràfic de lactància materna

Lliurament de premis.
+Info: Casa de Cultura.

CALP
Divendres 25

20.00 h. - Saló Blau
Presentació llibre “Diània. Paisatges Costaners”

Just Sellés.
Organitza: Regidoria de Cultura. Institut d’Estudis Calpins.

Col·labora: Grup de Muntanya de Calp.
+Info: Ajuntament de Calp.

CURSOS I TALLERS
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.
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BENISSA
Dimarts 1

19.45 h. – Aula 2
Taller de meditació

A càrrec de Martín Diego Gil Fuchs.
Aforament màxim 5 persones.

Cal inscripció prèvia.
Col·labora: Seu Universitària de la Marina.

+Info: Ajuntament de Benissa.

CALP
Del 3 de juny al 2 de juliol

De 17.00 h. a 20.00 h. – Sala de Pintura de Bellas Artes. Casa de Cultura Jaume
Pastor i Fluixà

Taller realització balconades
Màxim places de taller: 20 persones.

Les obres podran realitzar-se de manera individual o en grup.
Els xiquets/etes hauran d’anar acompanyats d’un adult.

Inscripcions en: infocultura@ajcalp.es
Organitza: Regidoria de Cultura.

Col·labora: Associació Amics de l’Art (ADA).

BENISSA
Dimarts 8

19.45 h. – Aula 2
Taller de meditació

A càrrec de Martín Diego Gil Fuchs.
Aforament màxim 5 persones.

Cal inscripció prèvia.
Col·labora: Seu Universitària de la Marina.

+Info: Ajuntament de Benissa.
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GATA DE GORGOS
Divendres 11

10.00 h. - 14.00 h. – IES Matemàtic Vicent Caselles Costa
Parlem de sexualitat
Taller per a famílies.

A càrrec de Lara Avargues, sexòloga.

GATA DE GORGOS
Divendres 11

18.00 h. – Edifici Polivalent Guillem Agulló
Parlem de sexualitat
Taller per a famílies.

A càrrec de Lara Avargues, sexòloga.

BENISSA
Dimarts 15

19.45 h. – Aula 2
Taller de meditació

A càrrec de Martín Diego Gil Fuchs.
Aforament màxim 5 persones.

Cal inscripció prèvia.
Col·labora: Seu Universitària de la Marina.

+Info: Ajuntament de Benissa.

ONDARA
Dimecres 16

17.30 h. - Casa Cultura
Bebeteca “Taller de contes”

Per a nadons amb pares i mares, a càrrec de Sonia Carrió.
Entrada gratuïta. Cal reservar l’entrada a la Casa de Cultura o www.agendaonara.es
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+Info: Ajuntament d’Ondara.

BENISSA
Dijous 17

17.00 h. – Online
Taller de poesia

“A monthly wokshop for those interested in reading and writing contemporary poetry
in Spanish and English”.

Cal inscripció prèvia.
Organitzat per Stanza Alacant.

Col·labora: Seu Universitària de la Marina.

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
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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€

● 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
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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

PEDREGUER
Dissabte 26

18.30 h. – Ateneu Popular Pedreguer
Taller d’autodefensa feminista (no mixt)

Adaptat a les mesures covid.
Places limitades. Inscripcions a ateneupopularpedreguer@gmail.com

PEDREGUER
Fins al 30

Conservatori i Escola de Música Pedreguer
Compta en este moment amb les especialitats següents:

Instrumentals: Flauta, Oboè, Clarinet, Saxo, Trompeta, Trombó, Bombardí, Tuba,
Percussió, Violí, Guitarra clàssica, Guitarra elèctrica, Piano, Tabalet, Dolçaina.

Col·lectives: Iniciació a la música (5 anys i 6 anys), Preparatori (7 anys), Llenguatge
Musical (a partir de 8 anys - grups per a persones adultes), Cor, Conjunt

Instrumental.
Matrícules del curs 2021-2022.

Telemàticament a les xarxes o a l’oficina del centre cada dilluns, dimecres i divendres
des de les 16.00 h. fins a les 18.30 h.

Contacte: conservatoripedreguer@gmail.com
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CONVOCATÒRIES
EL POBLE NOU DE BENITATXELL

Fins el 4 de juny
Un poble que escriu i viu...
II Concurs de microrelats.

Consulta les bases a: www.elpoblenoudebenitatxell.com
+Info: Ajuntament.

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.

DÉNIA
Diumenge 13

Punt d’encontre: Plaça del Consell. Oficina de Turisme
VII Concurs de pintura ràpida “Ciutat de Dénia”

Bases: www.deniacultura.es
Organitza: Ajuntament de Dénia. Cultura, ADAMA.

Col·labora: Fundació Baleària, Marina Colors, Rest. Balandros.

GATA DE GORGOS
14, 16 i 17 de juny

19.30 h. – Centre Social
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Audicions Escola Municipal de Música de Gata
+Info: Ajuntament de Gata de Gorgos.

DÉNIA
Fins al 25 de juny

Estiu Joventut
Inscripcions i pagament amb cita prèvia telefònica.

De dilluns a dijous de 09.00 h. a 13.00 h. i de 16.00 h. a 19.00 h.
Divendres de 09.00 h. a 13.00 h.

10% Dte. amb Carnet Jove (de 12 a 30 anys)
Contacte:

678 813 256 / 96 642 37 00
oficllunatics@hotmail.es

DÉNIA
Fins al 25 de juny

Campus Urbandance Vídeo
Inscripcions i pagament amb cita prèvia telefònica.

De dilluns a dijous de 09.00 h. a 13.00 h. i de 16.00 h. a 19.00 h.
Divendres de 09.00 h. a 13.00 h.

10% Dte. amb Carnet Jove (de 12 a 30 anys)
Grups reduïts segons normativa COVID19.

Contacte:
678 813 256 / 96 642 37 00

oficllunatics@hotmail.es

PEDREGUER
Fins al 28 de juny

Casa Municipal de Cultura
Inscripcions “Curs de labors tradicionals”

Cost de la inscripció: 10€ mensuals.
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Horari del curs: cada dilluns (juliol i agost), des de les 10.00 h. fins a les 12.00 h.
Lloc del curs: Llar Josep Comes i Martí.

Organitza: Associació de Labors Tradicionals (Pedreguer).

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.

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.

GATA DE GORGOS
Tot el mes

X1 Estiu actiu
Escola tecnificació futbol.

Cursos natació.
Campus ballet i hip-hop.

Campus pilota valenciana.
Escola tecnificació bàsquet.

Campus multiesport.
Campionat de pilota grossa.

Torneig de petanca.
+Info: Ajuntament de Gata de Gorgos.
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LA MARINA ALTA
Tot el mes

Campament d’estiu 2021
Data: del 4 a l’11 de juliol de 2021. 8 dies, 7 nits.

Preu grups: 280€.
Grups segons l’edat i en campaments diferents.

Inclós:
Allotjament, pensió completa a l’Alberg d’Alarcón (Alarcón - Conca).

Equip monitors/es titulades per l’Escola de Temps Lliure Carpe Vitae acreditada per
l’IVAJ.

Diploma i reportatge fotogràfic enviat per a xarxes socials.
Assegurança d’accidents i responsabilitat civil.

Transport des de la comarca de la Marina Alta (grup mínim 15 PAX).
Inscripcions: www.carpevitae.org

PEDREGUER
Tot el mes

Conservatori i Escola Municipal de Música
Matrícula curs 2021-2022.
Telemàtica: A les xarxes.

Presencial: Dilluns, dimecres i divendres de 16.00 h. a 18.30 h.
+Info: Ajuntament de Pedreguer.

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.
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VISITES GUIADES I RUTES
ORBA

Dissabte 5 i diumenge 6
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 LAGUAR
Diumenge 6

8.30 h - Campell
Diumenges Marina Alta

“La Vall de Laguar - Campell - Fontilles - Isbert”
Inscripció prèvia.

Preu: 5€ per persona/dia.
Organitza: Fernando Sendra Experiencias.

Col·labora: Ajuntament de Benigembla, Ajuntament de Poble Nou de Benitatxell,
Ajuntament de Parcent, Ajuntament Orba i Ajuntament La Vall de Laguar.

+Info i inscripció : www.diumengesmarinaalta.com

PEDREGUER
Dimarts 6 de juliol

09.00 h. – Eixida des de la Plaça dels Pòrxens
La Muntanya Gran

Anàlisi de les restes de poblament i explotació.
A càrrec de Josep Marqués.

Places limitades, inscripcions a ateneupopularpedreguer@gmail.com
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DÉNIA
Diumenge 6

09.30 h. – Estació tren FGV
Camins rurals a les valls. Penya-segats des de la mar

Excursió en família.
De Gata a Xàbia.

Inscripció prèvia obligatòria fins a les 14.00 h. del dijous anterior a cada excursió,
posar nom complet, edat i telèfon a: deniaviva@ayto-denia.es

ORBA
Dissabte 12  i diumenge 13

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.

PARCENT
Diumenge 13

8.30 h - Carrer l’Era
Diumenges Marina Alta

“Les fonts de Parcent”
Inscripció prèvia.

Preu: 5€ per persona/dia.
Organitza: Fernando Sendra Experiencias.

Col·labora: Ajuntament de Benigembla, Ajuntament de Poble Nou de Benitatxell,
Ajuntament de Parcent, Ajuntament Orba i Ajuntament La Vall de Laguar.

+Info i inscripció : www.diumengesmarinaalta.com
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ORBA
Dissabte 19 i diumenge 20

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.

POBLE NOU BENITATXELL
Diumenge 20

10.00 h - Carrer del Mercat,1
Diumenges Marina Alta

“Geocaching, descobrint tresors”
Inscripció prèvia.

Preu: 5€ per persona/dia.
Organitza: Fernando Sendra Experiencias.

Col·labora: Ajuntament de Benigembla, Ajuntament de Poble Nou de Benitatxell,
Ajuntament de Parcent, Ajuntament Orba i Ajuntament La Vall de Laguar.

+Info i inscripció : www.diumengesmarinaalta.com

ORBA
Dissabte 26 i diumenge 27

10.00 h – C/Alacant, 10
Museu del fang

Obertura del museu dissabte i diumenge pels matins de 10 a 13.30 h. i dissabte de
vesprada de 17.00 h a 20.00 h. Entrada gratuïta.

Per a visites guiades (free tour) i tallers de ceràmica, cal consultar la programació
específica a @culturitza’t orba.
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POBLE NOU BENITATXELL
Dissabte 26

20.30 h - Carrer del Mercat,1
Diumenges Marina Alta

“Llunes d’estiu”
Inscripció prèvia.

Preu: 5€ per persona/dia.
Organitza: Fernando Sendra Experiencias.

Col·labora: Ajuntament de Benigembla, Ajuntament de Poble Nou de Benitatxell,
Ajuntament de Parcent, Ajuntament Orba i Ajuntament La Vall de Laguar.

+Info i inscripció : www.diumengesmarinaalta.com

I MÉS ENCARA
GATA DE GORGOS
Divendres 4 i Dissabte 5

17.00 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 17.00 a 20.30 h.
+Info: Whatsapp 618 946 206, instagram gata.jove i facebook Gata Jove.

Activitats a l’espai gata jove:
5 de juny - Concurs de fotografia.

GATA DE GORGOS
Divendres 11 i Dissabte 12

17.00 h – Edifici polivalent Guillem Agulló
Gata Jove

Espai d’acompanyament de la gent jove de 12 a 30 anys.
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A la sala 2 i al pati.
Horari  obertura de 17.00 a 20.30 h.

+Info: Whatsapp 618 946 206, instagram gata.jove i facebook Gata Jove.
Activitats a l’espai gata jove:

12 de juny - Torneig de futbolí

GATA DE GORGOS
Divendres 18 i Dissabte 19

17.00 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 17.00 a 20.30 h.
+Info: Whatsapp 618 946 206, instagram gata.jove i facebook Gata Jove.

Activitats a l’espai gata jove:
19 de juny - Torneig de Làser Tag: s’ha de demanar el pati de l’escola.

GATA DE GORGOS
Divendres 25 i Dissabte 26

17.00 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 17.00 a 20.30 h.
+Info: Whatsapp 618 946 206, instagram gata.jove i facebook Gata Jove.

Activitats a l’espai gata jove:
26 de juny - Taller de trenes i ungles.

PEDREGUER
Dissabte 26

23.30 h. – Cercavila, amb els Traginers
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23.59 h. - Disparada de coets, amb Coet i Corda
XV Revetlles de Sant Joan
Festa per a tota la família.

+Info: Ajuntament de Pedreguer.

GATA DE GORGOS
Cada divendres

10.00 h – Biblioteca municipal Carme Miquel
Llegim amb el tapis

Més info: Biblioteca municipal Carme Miquel.

AVANÇAMENT DE JULIOL...
PEDREGUER

Dissabte 3 de juliol
22.00 h – Parc del Patronat

Banda de l’Escola de Música de Pedreguer
Concerts de l’estiu 2021.

XXVIII Aniversari de la Banda de l’Escola de Música.
Direcció: Merche Femenia.
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PEDREGUER
Diumenge 4 de juliol

De 10.30 h. a 11.45 h. – Porxes
La Barxa Valenciana 2021

II Trobada. Desafiar-se a fer llata.

PEDREGUER
Diumenge 4 de juliol

19.00 h. – Església de la Santa Creu
Havaneres i més…!

Cor Sant Bonaventura.
Direcció: Miquel Ibiza.

PEDREGUER
Dimarts 6 de juliol

22.00 h. – Parc del Patronat
L’art de la llata

Estrena. València 2021. Duració: 53 min.
Documental.

Hi haurà servei de refrescs, a benefici d’ADIMA.
Direcció: José Gayà.

Producció de Mirades Cooperativa Valenciana.
Rodat a Pedreguer i a Gata de Gorgos.

Projecte: UAN Profeccions.

PEDREGUER
Dimarts 6 de juliol

22.00 h. – Parc del Patronat
Barxeres

Estrena. València 2021. Duració: 20 min.
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Curtmetratge de ficció.
Hi haurà servei de refrescs, a benefici d’ADIMA.

Direcció: José Gayà.
Producció de Mirades Cooperativa Valenciana.

Rodat a Pedreguer i a Gata de Gorgos.
Projecte: UAN Profeccions.

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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NOVETATS AL NOSTRE CANAL

YouTube: MACMA Mancomunitat Cultural de la Marina Alta

UN MERCAT DE CULTURA VIU #CulturaAKm0 15/06/2021

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.

Col·lectius 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 d'associacions i corals, que tenim a la vostra disposició en
www.macma.org.

En aquesta ocasió i en l'apartat de Col·lectius comarcals i Cultura popular de proximitat,
fem un viatge per les colles de dolçainers i tabaleters, les bandes de música, les corals i
la muixeranga de la Marina Alta. Un bon tast per la riquesa cultural i popular de la nostra
comarca.

Intervindran els següents col·lectius comarcals:
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● Muixeranga de la Marina.
● Federació de colles (Federació Valenciana de dolçainers/eres i tabaleters/eres).
● Federació de bandes (Federació de societats musicals CV).
● Cor d’Orba.
● Cor de la Rectoria.

*Tots els col·lectius entrevistats formen part de la Guia de Recursos Culturals, secció
d'associacions i corals. Si coneixeu altres col·lectius 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=PLj9cpcHfEJ91KamOkzKXVokze02h_pSat
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ACTUALITAT
La Mancomunitat Cultural de la Marina Alta enceta el treball de camp

del futur Pla Estratègic d'Esports de la Comarca.

Aquest mes haurien tingut lloc els Minijocs de la Marina Alta que degut al Covid

ja fa dos anys que no s’han pogut celebrar. Però l’esport comarcal no ha parat mai de

treballar des de la Taula de Tècnics Esportius de la Marina Alta i dins les limitacions

d’aquesta pandèmia. Ara, amb les competències esportives incloses en la MACMA, i

amb la intenció de sumar i activar la futura Xarxa Esportiva Marina Alta, el passat 30

de novembre, la MACMA publicava de forma oficial el reglament de funcionament de

la nova Xarxa Esportiva de la Marina Alta, formada pel conjunt de totes les

Regidories d’Esports de la Marina Alta.

Un reglament que recull tot un seguit d’intencions amb l’objectiu de treballar

tots els municipis per igual que conformen la mancomunitat, actualment 32
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municipis i 3 EATIM, de forma conjunta en temes d’esports sota el paraigua de la

MACMA. Aquest reglament pretén ser un instrument de coordinació i

desenvolupament d’activitats i esdeveniments esportius, entre municipis, generant

accions intermunicipals i/o comarcals.

El passat plenari de la MACMA, celebrat a Benissa l’11 de desembre de 2020,

es va aprovar per majoria absoluta l’adaptació estatutària de la Mancomunitat a la

Llei 21/2018 de mancomunitats de la CV per a convertir-se en Mancomunitat

Comarcal amb l’extensió corresponent de les seues competències i també

l’aprovació definitiva del reglament de funcionament que marcarà les directrius de

treball de la futura constitució de la nova Xarxa Esportiva Marina Alta.

Així mateix, s’aprovaren els pressupostos generals anuals de la MACMA en la

que aparegué per primera vegada l’assignació pressupostària anual que li

correspondrà a l’àrea d’esports de la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta,

valorada en 35.000 €.

Per aquest motiu i per a la correcta activació de la Xarxa Esportiva de la Marina

Alta les diferents Vicepresidències de la MACMA en la sessió de la Comissió Central,

realitzada amb data de 26 de març de 2021 de forma telemàtica, s’acordà

unànimement la necessitat de la cerca i contractació de personal qualificat i

especialitzat per a la redacció del Pla Estratègic de la Xarxa Esportiva Marina Alta per

a la correcta planificació, preparació prèvia i calendari de l’activació del servei i

funcionament de l’àrea d’esports de la Mancomunitat per al present exercici 2021.

El Pla Estratègic constarà d’una anàlisi de la realitat comarcal previ tenint en

compte les següents àrees sensibles com a informadors-es clau:

– Regidories d’esports i alcaldies.
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– Personal tècnic: municipal i de gestió privada.

– Empreses dinamitzadores.

– Entitats pròpies associatives i ciutadania en general.

A més també es realitzarà una radiografia de les infraestructures i recursos

esportius per a passar per últim a detectar les necessitats i poder redactar les

propostes de funcionament i línies estratègiques de la Xarxa Esportiva de la Marina

Alta.

Amb aquest fet la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta es reafirma cada

vegada més com a mancomunitat comarcal assumint més àrees i espais de treball,

com va ser en el seu moment turisme, joventut, educació i ara esports.
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RESSENYES
NARRATIVA ADULT
Joan Soler Iñareta
La entrevista, ¿darías audiencia a un asesino?
Ed. Independently published, 2020.

Joan Soler Iñareta va néixer a Ondara, en 1989. És diplomat en
Magisteri d'Educació Primària per la Universitat de València
(UV). Actualment, a més d'estar treballant de docent, es troba
estudiant el Grau de Comunicació en la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC). Després de participar en diferents
publicacions i concursos literaris, es va llançar al món de la
novel·la amb "La entrevista".

La entrevista ¿darías audiencia a un asesino?, transcorre a
Madrid, després de trobar el cos sense vida d'una gran
promesa de la música espanyola i on, hores després, un jove
anomenat Paul es presenta en la comissaria més pròxima
assumint l'autoria dels fets que el mantindran a la presó
durant tretze anys. Després de la seua estada en el
penitenciari, decideix concedir una entrevista al periodista
Andrés Lastra, qui intentarà descobrir tots els detalls que van
embolicar el fatídic crim. És una novel·la negra amb un alt
nivell de suspens. Un llibre perfectament estructurat, que
narra la història en tres misterioses diferents etapes, amb
personatges desconeguts entre si, i que avança
additivament, desdibuixant els límits entre el bé i el mal fins a
confondre'ls i desenllaçar l'impecable nus de la seua trama.
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NARRATIVA INFANTIL
Helena Berenguer Iborra
La perruca de Luca
Ed. Lalala Ediciones, 2013

La perruca de Luca és una obra col·lectiva,
amb tres entitats i persones darrere: La
Naturadora, que es dedica als continguts
didàctics; El Taka Taka, que es dedica a

pàgines web i desenvolupament informàtic; i finalment, l'il·lustrador, que és Vicent
Porquet. Aquest llibre parteix d'una història real, sobre una anècdota que li va ocórrer
al fill d'una de les companyes de la Naturadora.

Aquest és un llibre il·lustrat de narrativa infantil, que narra la història d'un nen de
quatre anys que es va atrevir a qüestionar les normes que uns altres van construir
per a ell i es va enfrontar al món. Per què... qui decideix el que és femení i masculí?
Per què consentim que hi haja actituds impròpies de xiquetes o xiquets?

Un projecte coeducador a favor de la igualtat,
que pretén trencar amb els estereotips i
prejudicis adscrits al sexe, amb els quals els
nens continuen creixent, i així afavorir la
possibilitat que cadascun es desenvolupe
lliurement.
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RECERCA
Vicent Beltran i Calvo
Estudi geolingüístic dels parlars de la Marina Alta
Ed. MACMA i IECMA

Vicent Beltran Calvo, va néixer a Callosa d'en Sarrià, a la
Marina Baixa en 1969 i es llicencià en Filologia Hispànica,
orientació Filologia Valenciana en 1992. Huit anys després
es doctorà a la Universitat d'Alacant (UA), on actualment és
professor, especialitzat en dialectologia catalana a les
comarques del sud del País Valencià. La principal línia
d'investigació i els articles i llibres que ha publicat fins ara,
s'han centrat bàsicament en la lingüística sincrònica,

sobretot en dialectologia, antroponímia i aspectes relatius a la cultura popular.

Estudi geolingüístic dels parlars de la Marina Alta, comporta
l’estudi fonètic, morfosintàctic i lèxic dels parlars
septentrionals de la Marina, que poden considerar-se
clarament una subvarietat de la llengua catalana diferent del
valencià veí, gràcies a la repoblació mallorquina siscentista.
La varietat lingüística dels pobles que s’estudien en aquest
llibre, comproven que els habitants de la Marina són els
descendents directes dels repobladors mallorquins del segle
XVII.
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MÚSICA
Tremp
Herois sense nom
Atomic Studio

Tremp és un grup de Gata de Gorgos que
transita entre el grunge, la música indie i el rock.
No és un grup nou, ja que tenen certa trajectòria,
però el pas del temps implica canvis i el seu
guitarra d'aleshores, Joanvi Soler, va marxar i
això va suposar un stop en la seua trajectòria
musical. Però ara Herois sense nom –que ha
sigut llençat ara, el 16 d'abril de 2021– arriba de

la mà dels integrants del grup de música: Paco Sirerol, Alex Feliu, Jaume Mulet i
Josep Valverde, el nou guitarra.

Herois sense nom, produït per Mark Dasousa als Atomic Studio, és un EP
(reproducció estesa) en la que Tremp aporta cançons amb més cos, més
construïdes i, en definitiva, amb més ànima i
sentiment. Aquest àlbum musical conté sis cançons.
El primer tema d'aquest disc "Roses de paper", ens
parla de la lluita per mantenir l'amor, per aferrar-se als
bons moments. Després trobem "Berlín", amb la qual
ens fan viatjar a una Alemanya federal fosca dividida
encara pel mur. "La millor cançó de lluita", "Fills de la
pluja" i "Laberint", mantenen l'estil del grup. Per últim
tenim "Herois sense nom", la cançó que li dóna nom al
disc.
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L’ENTREVISTA
ENTREVISTA A CARME IVARS RONDA

ACTIVISTA LGTBIQ+ DE LA MARINA ALTA

Al mes de juny celebrem el dia de
l’Orgull LGBTIQ+ arreu de tot el món.
Es diu que juny és el mes de l'orgull
en commemoració als disturbis de
Stonewall (Nova York, els Estats
Units) de 1969, que van marcar l'inici
del moviment d'alliberament
homosexual, després d'una sèrie de
manifestacions espontànies i
violentes en una protesta en contra
d’una batuda policial que va tenir lloc
en la matinada del 28 de juny d'aquell
any. Per això aquest mes l’entrevista
li l’hem volguda dedicar a ella, Carme
Ivars Ronda, activista comarcal i
dinamitzadora i dissenyadora de

projectes educatius extraordinaris.
Carme va néixer a Gandia el dia 8 de juny de 1979 i és de Benissa. Estudià Sociologia a la
Universitat d'Alacant. Després tornà a Benissa per a treballar com a sociòloga i començà a
buscar formacions en matèria de gènere. Segons ens explica la mateixa Carme “en aquell
moment necessitava formació feminista perquè ja hi havia moltes coses que em
molestaven i que em semblaven realment injustes”, és per això que en 2011 marxà a la
Universitat Sevilla a estudiar un màster sobre gènere i desenvolupament educatiu.
D'altra banda, Carme sempre ha participat com activista i voluntària en tots els
esdeveniments, jornades, festes i o reivindicacions que ha pogut. A Benissa fa ara tres anys
va participar en l’organització, dins de la plataforma ciutadana Reiniciem Benissa, de la
primera jornada sobre transsexualitats a la Marina Alta. Els seus anys vivint a Alacant li
permeteren conéixer a moltes persones del col·lectiu LGTBI d'Alacant i vincular-se al
moviment LGTBI i al feminisme (paraigua que segons Carme l’ha protegida li ha fet
entendre la seua sexualitat, no sols en la seua orientació sexual sinó també com a dona).
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Aquest és el mes de l'orgull LGTBIQ*,

per què creus que són necessàries la

reivindicació i la visibilitat del

col·lectiu? De quina manera creus que

influència en la societat tindre un mes

de l'orgull?

És realment important celebrar-ho i
més en l'actualitat, el masclisme i els
discursos d'odi estan calant en les
aules i això és perillós. És important
visibilitzar totes les diversitats, és
important celebrar que la societat on
vivim és diversa i que hi ha moltes
maneres de ser, sentir i estimar i totes
elles són vàlides i totes elles tenen el
dret de ser. L'orgull per a mi sempre ha
estat una data assenyalada per a
celebrar i sobretot per reivindicar i
seguir denunciant les agressions que
encara es produeixen avui en dia
contra les persones LGTBI. Per a mi un
orgull ha de conjugar bé la celebració i
la reivindicació, és a dir, una cosa no
pot anar sense l'altra perquè si sols es
redueix a un simple producte
comercial.

Quina és la teua implicació amb el
col·lectiu LGTBIQ+?

Ara mateixa estem dins de diferents
programes sobre diversitats sexuals a

la Marina Alta, sobretot dirigida a
l'adolescència, famílies i professorat.
Dirigim el programa de Xàbia Diversa
de l’Ajuntament de Xàbia on justament
fa poc van presentar als centres de
secundària de Xàbia un curtmetratge
dirigit per Cèlia Cardona Ribes
https://www.youtube.com/watch?v=A
u2uXury_FM&t=43s que hem fet
conjuntament amb l'alumnat, dins de
la celebració del 17 de maig.

Dins del programa de Xàbia Diversa
tenim un consultori online on la gent
jove pot posar-se amb contacte amb
nosaltres per a resoldre dubtes, i a
banda el programa és molt valuós
perquè comptem amb la participació
de l’alumnat que vol canviar les coses,
justament a partir de la col·laboració
amb l'alumnat es va organitzar el
primer orgull LGBTI de Xàbia en 2019.
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Quin és el moment que més t'ha
inspirat i per què?

Supose que la meua vivència
personal... Jo vaig viure amb por a que
no m’acceptaren per ser lesbiana, em
va costar molt dir-ho al meu entorn, i la
veritat es que jo sóc una persona molt
afortunada perquè la meua família i
les meues amigues i amics van seguir
al meu costat amb tota la estima. Però
clar, jo no tenia referents en el meu
poble, no mai abans m'havien parlat de
manera lliure sobre les persones
LGTBI, és més ser LGTBI era, i encara
ho és, estar fora de la normalitat, era
dolent i estava rebutjat. La meua
vivència és el meu motor per a entrar a
les aules, perquè em resulta injust que
el dia d'avui hi haja gent que tinga por
de mostrar-se lliurement. Amb tot això
no vull dir que no hagen millorat, és
ben cert que les coses han canviat,
però encara queda molt per fer, encara

hi ha massa xics i xiques que
segueixen sentint-se sols, sense
referents i que inclús pateixen la
incomprensió de les seues famílies i
companys.

Hem pogut observar que des de la
Naturadora es porten a terme
projectes en matèria de diversitat, de
quina manera ha influenciat el teu
paper dintre del col·lectiu LGTBIQ+?

La Naturadora fa molts anys que està
treballant a les aules amb projectes de
coeducació i educació afectiva i
sexual i nosaltres mateixa notem que
el canvi està donant-se. La meua
companya i amiga Teresa de la Cruz
Jordà és experta en sexologia i jo estic
especialitzada en gènere, i sabem que
el treball que fem a les aules ajuda a
moltes persones, i no sols parlem de
les persones que són LGTBI. Existeix
un estereotip molt arrelat amb relació
a la idea que la diversitat és sols per a
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les persones LGBTI i en realitat
treballar i promoure les diversitats és
promoure valors de respecte i
convivència per a tots i totes amb
independència de qui sigues a qui
estimes i com sigues. En l'actualitat
dins dels centres ens trobem amb
molt d'alumnat que està desitjant
parlar sobre sexualitats i sobre el que
senten... hi ha molta gent jove que té
ganes de reivindicar la seua forma de
ser i estimar, i això nosaltres ho
acompanyem donant-los suport,
resolent dubtes i creant espais perquè
no se senten desprotegits i
desprotegides. Aquest crec que és un
dels efectes que sabem que té el
treball a les aules.

Què és per a tu la diversitat?

L'essència màxima dels éssers
humans, totes les persones som

diverses i per a mi cal posar el focus
en la diversitat i no tant en les
diferències. Hi ha una frase de Oscar
Gash i Olga Viñuales que m'agrada
molt i que la faig servir moltes
vegades "Las personas somos más
parecidas que distintas, y más
diversas que diferentes"

En quin moment t'adones que has de
començar a treballar per a visibilitzar
el col·lectiu?

Quan veig qui hi ha gent que segueix
patint la vergonya, por, indiferència i
violència per ser com són, i això és
injust.

Treballes amb el col·lectiu d'infància i
joventut, per què decideixes intervenir
en aquestes edats i no en unes altres?

En realitat intervenim a totes les edats,
perquè donem suport a les famílies i
també al professorat sobretot amb la
formació, però és cert que els xiquets i
xiquetes i la gent jove són col·lectius
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que estan més desprotegits. Nosaltres
el que fem és bàsicament promoure
diversitats complint les lleis, la llei
d'educació, la llei LGTBI de la
Comunitat Valenciana i la llei
d'igualtat, totes tres tenen capítols
específics sobre educació. L'educació
per la diversitat és educació per la pau,
i a les escoles no sols s'aprén
continguts sinó també valors i aquest
estan marcats per al constitució
espanyola art.14 "les persones som
iguals davant la llei, sense que puga
prevaldre cap discriminació per raó de
naixement, raça, sexe, religió, opinió o
qualsevol altra condició o
circumstància personal o social."
Promoure aquests valors i complir la
llei és imprescindible.

Que li diries, des de la teua
experiència, als joves LGTBIQ+ que
ens estan llegint?

Que ser lesbiana, gay, trans, bisexual,
etc.. és guai, és un orgull, i que no sols
ens determina la nostra identitat i
orientació sexual. També els diria que
busquem aliades i aliats. I si
necessitem ajuda ens poden contactar
en el consultori de Telegram de Xàbia
Diversa al 663 093 699 o al Servei de
la Generalitat anomenat Orienta, al 900
10 10 15. I sobretot els diria, que som
moltes més les persones que
celebrem la diversitat que les que
odien la nostra manera de ser.

agenda cultural MACMA | JUNY | 62


