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A l’agost agafa tenalles i cabàs.

#FigadePala #Palera #Figademoro



MÚSICA CLÀSSICA
PEGO

Divendres 6
20.30 h – Pl. Ecce-Homo

Lírica
Dins de la programació ‘A Pego, a l’estiu, música en viu!’

Places limitades. Concert d’entre 30-40 min.

TEULADA MORAIRA
Dissabte 7

? h – Auditori Teulada Moraira
Orquesta ADDA Simfònica Jove

Les Nits de l’Auditori
Cal reservar plaça prèviament.

+Info: www.auditoriteuladamoraira.es

ONDARA
Dissabte 7

23.00 h – Plaça de Bous
Al compàs del Romaní

Fusió música Clàssica, Flamenco i Jazz, a càrrec de “En Clave de Clot”.
+Info a la Casa de Cultura.

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

ONDARA
Dissabte 14

23.00 h – Plaça de Bous
Serenatas

Música de cambra a càrrec de  “Marinae Ensemble”.
+Info a la Casa de Cultura.

Per motius de seguretat i aforament cal reservar l'entrada a la Casa de Cultura o
www.agendaondara.es
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PEGO
Divendres 20

20.30 h – Pl. Ecce-Homo
Lírica

Dins de la programació ‘A Pego, a l’estiu, música en viu!’
Places limitades. Concert d’entre 30-40 min.

ALTRES MÚSIQUES
CALP

Diumenge 1
21.00 h – Teatre Odeó

Vocalocuras
B vocal presenta l’espectacle de música a capella.

Organitza: Regidora de Cultura.
Entrada gratuïta prèvia inscripció. Reserva d’entrades: Tel 96 583 91 23.

BENISSA
Diumenge 1

21.00 h – Platja La Fustera
Car&Pepe

Música ambient.
+Info: Ajuntament de Benissa.

TEULADA MORAIRA
Diumenge 1

? h – Auditori Teulada Moraira
Dani Miquel ‘El cantacançons – Musiqueries’

Les Nits de l’Auditori
Al finalitzar taller de confecció d’instruments amb material reciclat.

Cal reservar plaça prèviament. +Info: www.auditoriteuladamoraira.es
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XÀBIA
Diumenge 1

19.30 h – Riurau d’Arnauda
Concert Xirimitab’s

Cal inscripció prèvia, telefonant al 96 5794344 o enviant un correu electrònic a
reservacultura@ajxabia.org de dilluns a dijous en horari de 8 a 14h i els divendres de

8 a 12h.

GATA DE GORGOS
Dijous 5

23.00 h – Grup escolar
Revetla: Banda Unió Musical de Gata

*Aforament limitat i reserva prèvia d’entrades.

DÉNIA
Del  5 al  26 d’agost

22.30 h – Torrecremada
VII Festival de Jazz de Dénia

Dijous 5
Mediterranean Gypsy Jazz Reunión

Hot Jazz Mediterrani.

Dijous 12
The International Classic Jazz. All Stars feat Rebecca Kilgore

El millor jazz internacional.

Dijous 19
Guillaume Nouaux trio

New Orleans. Jazz Clàssic des de França.
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Dijous 26
Arturo Serra Quintet

Presentació del nou disc "Tudo Bem".

∙ Entrada anticipada 12 € en:
www.instanticket.es

ALE –HOP Marqués de Campo,42. Centro Comercial Portal de la Marina.   Hotel
Chamarel, C/ Cavallers, 13 .  Casa Benjamin, C/ Ramón y Cajal, 14

∙ En taquilla: 15 € el mateix dia.
L'aforament serà limitat amb entrades numerades. S’aconsella l’adquisició anticipada.

Accés per la porta del mercadet a partir de les 20.30 h.

BENISSA
Divendres 6

20.30 h – C/ Sant Nicolau
Car&Pepe

+Info: Ajuntament de Benissa.

ONDARA
Divendres 6

22.30 h – Plaça de Bous
Los ángeles muertos

La banda de rock Toxic presenta el seu nou disc.
+Info a la Casa de Cultura.

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

BENISSA
Dissabte 7

21.30 h – Pl. Jaume I
Ocean Spry

Música ambient.
+Info: Ajuntament de Benissa.
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BENISSA
Diumenge 8

21.00 h – Passeig Dolores Piera
Trio Mangani

Música ambient.
+Info: Ajuntament de Benissa.

XÀBIA
Diumenge 8 i dilluns 9

22.30 h – Pl. Constitució
XX Festival Internacional Xàbia Jazz

Diumenge 8
Sedajazz Big Band & Sole Giménez  30 Aniversari

Selecció de temes de caràcter llatí amb arranjaments originals fets per a Sole i
també composicions i arranjaments de temes gravats en diferents discos de la

història de la Sedajazz Big Band.

Dilluns 9
Juan Perro con su Banda. Cantos De Ultramar

Presenten el seu nou treball, una compilació d'influxos panamericans vistos des de
l'extrem sud d'Europa. L'herència negra nord-americana, la frontera mexicana, el so i
la trova cubans, ressons d'altres regions del Carib, tonades del Con Sud i uns certs

aires lusitans.

**És imprescindible adquirir les entrades en la pàgina web
https://ajxabia.com/ver/3388/festival-internacional-xabia-jazz.html i presentar-les

junt amb el DNI el dia de l’esdeveniment. Entrada gratuïta

TEULADA MORAIRA
Diumenge 8

? h – Auditori Teulada Moraira
Sandra Monfort i Tremp

Les Nits de l’Auditori
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Cal reservar plaça prèviament.
+Info: www.auditoriteuladamoraira.es

BENIGEMBLA
Dimecres 11

22.00 h – C/ Bon Aire
Nit d’Havaneres

+Info: Ajuntament de Benigembla.

PEGO
Divendres 13

20.30 h – Pl. Franciscans (del mercat)
Moamin Project

Guitarra i veu. Versions blues i rock.
Dins de la programació ‘A Pego, a l’estiu, música en viu!’

Places limitades. Concert d’entre 30-40 min.

BENISSA
Divendres 13

22.00 h – Pl. Germans Ivars
5 FanBrass

Concerts d’estiu.
+Info: Ajuntament de Benissa.

ONDARA
Divendres 13

22.30h – Plaça de Bous
Ritmes de Nord i Sud

“Rítmik Trío presenta en concert a Carmen Paula Romero, piano; Àngel Belda, clarinet
i Salvador Soler, percussió

Per motius de seguretat i aforament cal reservar l'entrada a la Casa de Cultura o
www.agendaondara.es
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BENISSA
Dissabte 14

21.30 h – Pl. Jaume I
Trio Mangani

Música ambient
+Info: Ajuntament de Benissa.

BENIGEMBLA
Dissabte 14

20.00 h – C/ Bon Aire
Concert Gospel Oliva

+Info: Ajuntament de Benigembla.

GATA DE GORGOS
Dissabte 14

20.00 h – Pl. Nova
Actuació percussió grup connecta

ONDARA
Diumenge 15

20.30h – Plaça de Bous
Desfem

“Dani Miquel” presenta el seu nou espectacle.
Per motius de seguretat i aforament cal reservar l'entrada a la Casa de Cultura o

www.agendaondara.es

BENISSA
Diumenge 15

21.00 h – Platja La Fustera
Jazzy Makers

Música ambient.
+Info: Ajuntament de Benissa.
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TEULADA MORAIRA
Diumenge 15

? h – Auditori Teulada Moraira
Spanish Brass + Chano Domínguez

Les Nits de l’Auditori
Fussió flamenca, jazz, piano i metall. Cal reservar plaça prèviament.

+Info: www.auditoriteuladamoraira.es

BENISSA
Divendres 20

20.30 h – Pl. Jaume I
Son a l’aire

Música ambient.
+Info: Ajuntament de Benissa.

GATA DE GORGOS
Dissabte  21

20.00 h – Pl. Nova
Actuació de la Rondalla

De l’escola municipal de música de Gata.

DÉNIA
Divendres 20

22.30 h – Torrecremada
Sonafilm Festival . The Moanin Projet “Mythical Movie Songs”

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

ELS POBLETS
Dissabte 21

20.00 h – Vila romana de l’Almadrava
VI Trobada literària i musical

Del cor a les mans, homenatge a Ovidi Monllor
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Entrada: lliure. Espectacle en directe a càrrec de VerdCel.

ELS POBLETS
Dissabte 21

21.30 h – Bar Temptacions
Douce Ambiance

VIII Circuit de música als bars dels Poblets
Concert de jazz-manouche. Ricardo Colubi, guitarra; David Borja, contrabaix; Paco

Mifsud, trompeta; Lluís Boronat, clarinet i Àlvaro Díez, bateria.
1r passe a les 21.30 h i 2n passe a les 22.30 h.

BENISSA
Dissabte 21

21.30 h – Pl. Jaume I
Black Tie

Música ambient.
+Info: Ajuntament de Benissa.

ONDARA
Dissabte 21

23.00 h – Plaça de Bous
Sonafilm

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

TEULADA MORAIRA
Dissabte 21

? h – Auditori Teulada Moraira
Smoking Souls

Les Nits de l’Auditori
Nit de rock. Cal reservar plaça prèviament.

+Info: www.auditoriteuladamoraira.es
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ONDARA
Diumenge 22

20.30 h – Plaça de Bous
Sons brasilers

A càrrec de “Marina Jazz Band”
Per motius de seguretat i aforament cal reservar l'entrada a la Casa de Cultura o

www.agendaondara.es

BENISSA
Diumenge 22

21.00 h – Aparcament Dolores Piera
Actuació de la Rondalla de Benissa

+Info: Ajuntament de Benissa.

PEGO
Divendres 27

20.30 h – Ermita de St. Josep
Moamin Project

Guitarra i veu. Versions cúmbia i bolero.
Dins de la programació ‘A Pego, a l’estiu, música en viu!’

Places limitades. Concert d’entre 30-40 min.

ELS POBLETS
Divendres 27

21.30 h – Almadrava Bar
Túmbate jazz

VIII Circuit de música als bars dels Poblets
Concert de jazz fusió amb música brasilera i llatina. Josep Pastor, piano; Eva

Olivencia, veu; Carles Carbonell, baix i Germán Olivencia, bateria.
1r passe a les 21.30 h i 2n passe a les 22.30 h.
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ONDARA
Divendres 27

22.30h – Plaça de Bous
“Sïana Soul” en concert

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

PEDREGUER
Diumenge 28

19.00 h – Parc del Patronat
XV Concert de Música Festera

Banda del Centre Artístic Musical
Direcció: Vicent Vives Signes

XXVI Campanya de Música als Pobles.
Concert sufragat per la Diputació d’Alacant

XÀBIA
Dissabte 28

20.00 h – Riurau d’Arnauda
Concert Música als Pobles

A càrrec del Centre Artístic Musical de Xàbia.
Cal inscripció prèvia, telefonant al 96 5794344 o enviant un correu electrònic a

reservacultura@ajxabia.org de dilluns a dijous en horari de 8 a 14h i els divendres de
8 a 12h.

BENISSA
Dissabte 28

21.30 h – Pl. Jaume I
DJ Dario Giner

Música ambient.
+Info: Ajuntament de Benissa.
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TEULADA MORAIRA
Dissabte 28

? h – Auditori Teulada Moraira
Oscar Gallardo Sextet
Les Nits de l’Auditori

Flamenc, cant, ball i guitarra. Cal reservar plaça prèviament.
+Info: www.auditoriteuladamoraira.es

BENISSA
Diumenge 29

21.00 h – Platja La Fustera
Little Big Band

Música ambient.
+Info: Ajuntament de Benissa.

DANSA
TEULADA MORAIRA

Dissabte 28
? h – Auditori Teulada Moraira

Oscar Gallardo Sextet
Les Nits de l’Auditori

Flamenc, cant, ball i guitarra. Cal reservar plaça prèviament.
+Info: www.auditoriteuladamoraira.es

TEATRE
GATA DE GORGOS

Dimecres 4
23.00 h – Pl. Nova

Teatre musical: Mujer como ninguna
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Campanya de música y teatre Diputació d’Alacant
*Aforament limitat i reserva prèvia d’entrades.

BENISSA
Divendres 6

23.00 h – Plaça Centre Social Bèrnia
Teatre d’improvisació

+Info: Ajuntament de Benissa.

BENIGEMBLA
Dijous 12

22.00 h – C/ Bon Aire
Espectacle ‘Duo de humor’

+Info: Ajuntament de Benigembla.

BENISSA
Divendres 20

23.00 h – Plaça de l'Església Vella
Monòleg Álex Martínez

En castellà.
+Info: Ajuntament de Benissa.

BENISSA
Dissabte 21

23.30 h – C/ Desemparats, 7
“Nit en Blanc”

Contes en una nit d’estiu.
Casa Abargues.

+Info: Ajuntament de Benissa.
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EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dijous 26

19.00 h – Jaciment Cova de les Bruixes
La plata de Gaianes

Espectacle teatral i musical. Amb l’actuació del cantautor Anselmo Martí i el grup de
teatre ‘El Celler de Cocentaina’.

Inscripcions: biblioteca@elpoblenoudebenitatxell.org

BENISSA
Divendres 27

22.00 h – Pl. Germans Ivars
Quartet Siete Claves

Concerts estiu
+Info: Ajuntament de Benissa.

ONDARA
Diumenge 29

20.30h – Plaça de Bous
Rock i Circ

La Companyia “La Finestra. Nou circ” ens presenta l’espectacle “Memphis”
Per motius de seguretat i aforament cal reservar l'entrada a la Casa de Cultura o

www.agendaondara.es

TEATRE INFANTIL
GATA DE GORGOS

Dilluns 1
19.00 h – Pl. Nova

Teatre infantil: Las aventuras del pequeño príncipe
Campanya de música y teatre Diputació d’Alacant

*Aforament limitat.
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TEULADA MORAIRA
Diumenge 1

? h – Auditori Teulada Moraira
Dani Miquel ‘El cantacançons – Musiqueries’

Les Nits del’Auditori
Al finalitzar taller de confecció d’instruments amb material reciclat.

Cal reservar plaça prèviament. +Info: www.auditoriteuladamoraira.es

BENISSA
Dimecres 4

19.30 h – Espai Cultural Les Cases del Batlle
Almudena Francés

Viu l’estiu, rondalles al pati
Contacontes en valencià.

GATA DE GORGOS
Divendres 6

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

GATA DE GORGOS
Divendres 13

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 15

20.30h – Plaça de Bous
Desfem
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“Dani Miquel” presenta el seu nou espectacle.
Per motius de seguretat i aforament cal reservar l'entrada a la Casa de Cultura o

www.agendaondara.es

BENISSA
Dimecres 18

19.30 h – Espai Cultural Les Cases del Batlle
Jara Sanchis

Viu l’estiu, rondalles al pati
Contacontes en castellà.

GATA DE GORGOS
Divendres 20

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

GATA DE GORGOS
Divendres 27

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

CINEMA
DÉNIA

Diumenge 1
22.00 h – Platja Punta del Rasset
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Cine vora mar
Padre no hay más que uno 2

Comèdia. Recomanada per a tots els públics.

PEDREGUER
Dimarts 3

22.00 h – Parc del Patronat
Deseando amar

Direcció: Wong Kar-Wai Hong Kong 2000 · Duració: 95 minuts
Drama romàntic.

*Hi haurà servei de refrescs, a benefici d'ADIMA

BENISSA
Dimarts 3

22.00 h – Pl. Germans Ivars
Cinema a la fresca

+Info: Ajuntament de Benissa.

BENISSA
Dijous 5

20.00 h – Pl. Germans Ivars
Cinema a la fresca

+Info: Ajuntament de Benissa.

DÉNIA
Diumenge 8

22.00 h  – Platja Punta del Raset
Cine Vora Mar: Sonic. La Película

Acció. Ciència Ficció. Videojocs. Edat recomanada TP.
Tràiler: https://youtu.be/XPqAai3WBag
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PEDREGUER
Dimarts 10

22.00 h – Parc del Patronat
Las niñas

Direcció: Pilar Palomero Espanya 2000 · Duració: 100 minuts
Drama. Infància.

*Hi haurà servei de refrescs, a benefici d'ADIMA

BENISSA
Dimarts 10

22.00 h – Pl. Germans Ivars
Cinema

+Info: Ajuntament de Benissa.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dimecres 11

22.00 h – Pl. Mercat
Padre no hay más que uno 2

Cine al carrer.
+Info: Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell.

BENISSA
Dijous 12

22.00 h – Pl. Germans Ivars
Cinema a la fresca

+Info: Ajuntament de Benissa.

BENIGEMBLA
Divendres 13

22.00 h – C/ Bon Aire
Willy wonka y la fábrica de chocolate
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+Info: Ajuntament de Benigembla.

DÉNIA
Diumenge 15

22.00 h  – Platja Punta del Raset
Cine Vora Mar: Space Jam

Animació. Comèdia. Looney Tunes.
Edat recomanada: TP.

Tràiler: https://youtu.be/gjgREvREmTM

PEDREGUER
Dimarts 17

22.00 h – Parc del Patronat
El verdugo

Direcció: Luis Garcia Berlanga Espanya 1963 · Duració: 90 minuts
Comèdia. Sàtira.

*Hi haurà servei de refrescs, a benefici d'ADIMA

BENISSA
Dimarts 17

22.00 h – Plaça Germans Ivars
Cinema a la fresca

+Info: Ajuntament de Benissa.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dimecres 18

22.00 h – Pl. Mercat
Corre como una chica

Cine al carrer.
+Info: Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell.
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TEULADA MORAIRA
Del 18 al 20 d’agost

? h – Auditori Teulada Moraira
Curts de moscatell

Les Nits de l’Auditori
Organitza departament de Cultura i ACAT.

+Info: www.auditoriteuladamoraira.es

BENISSA
Dijous 19

22.00 h – Plaça Germans Ivars
Cinema a la fresca

+Info: Ajuntament de Benissa.

DÉNIA
Diumenge 22

22.00 h  – Platja Punta del Raset
Cine Vora Mar. Tomb Raider

Acció. Aventures. Videojocs. Edat recomanada  +12.
Tràiler: https://youtu.be/phsWSladwOI

PEDREGUER
Dimarts 24

22.00 h – Parc del Patronat
El agente topo

Direcció: Maite Alberdi Xile 2020 · Duració: 84 minuts
Documental. Vellesa.

*Hi haurà servei de refrescs, a benefici d'ADIMA

BENISSA
Dimarts 24

22.00 h – Plaça Germans Ivars
Cinema a la fresca
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+Info: Ajuntament de Benissa.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dimecres 25

22.00 h – Pl. Mercat
La mort de Guillem

Cine al carrer.
+Info: Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell.

BENISSA
Dijous 26

22.00 h – Plaça Germans Ivars
Cinema a la fresca

+Info: Ajuntament de Benissa.

GATA DE GORGOS
Divendres 27

21.30 h – Centre Social
Riu rau film festival

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dissabte 28

22.00 h – Pl. Mercat
Rural cops

Cine al carrer.
+Info: Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell.
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GATA DE GORGOS
Dissabte 28

22.00 h – Pl. Nova
L’art de la llata

Projecció del documental.

ELS POBLETS
Diumenge 29

21.30 h – Pl. del Salvador
Cinema a la fresca

La boda de Rosa
Dir. Iciar Bollaín. Gènere comèdia. 97 min. 2020. Apta per a tots els públics.

Aforament limitat al 75% de la capacitat habitual.

DÉNIA
Diumenge 29

22.00 h  – Platja Punta del Raset
Cine Vora Mar: Spider-man. Un Nuevo Universo

Acció. Animació. Aventures. Edat recomanada: + 7 .
Tràiler: https://youtu.be/k-8ZFn1Askc

PEDREGUER
Dimarts 31

22.00 h – Parc del Patronat
El crepúscuolo de los dioses

Direcció: Billy Wilder
EUA 1950 · Duració: 110 minuts

Cinema negre. Drama.
*Hi haurà servei de refrescs, a benefici d'ADIMA
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EXPOSICIONS
EL VERGER

Fins al 28 d’agost
Torre dels ducs de Medinaceli

La mar dels Baleàrics
4ª edició de la mostra col·lectiva que reuneix artistas mediterranis de les balears,

almerienses, algerians i valencians.
Inauguració: Dijous 1 juliol, 20.00 h.

DÉNIA
Fins al 29 d’agost

Centre d’Art l’Estació
Miradas desde el tiempo del grupo trazo 7

Obertura dia 2 a partir 19 h
Horari: tots els dies de 10 a 13 h i de 17 a 21 h

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.
Organitza: Regidoria de Cultura.

+Info: Ajuntament de Calp.

DÉNIA
Fins al 10 de setembre
C/ Marqués de Campo

3.000 años de cultura del vino Alicante
Organitza: Vinos Alicante Denominación de Origen.
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Col·laboren: Ajuntament de Dénia, Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament
Rural,  Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Diputación de Alicante, Museo

Arqueológico de  Alicante, Ruta del Vino de Alicante.

XÀBIA
Fins  al 12 de setembre

Casa del Cable
Art Set Cable

Exposició col·lectiva amb obra dels artistes plàstics Juan Antonio Caravaca, Jaume
Monfort, Fuensanta Niñirola, Toni Marí Sart, Tomás Sivera Vallés, Natalia Ribes

Hankins i Francesc Marzal.
Horari juliol i agost: de dimarts a dissabte de 10:30 h. a 13:30 h. i de 19 h. a 23 h.

Diumenge de 10:30h. a 13:30 h.
Horari setembre: de dimarts a dissabte de 10:30 h. a 13:30 h. i de 18 h. a 21 h.

BENISSA
Fins al 28 d’octubre

Sala d’exposicions de la Seu Universitària
Primavera Musical. La música valenciana reviscola

Exposició: de dilluns a divendres, de 10.00 h a 13.00 h i de 17.00 h a 20.45 h
Inauguració: dia 8 a les 11.00 h.

Organitza la Seu Universitària de la Marina
És necessària la reserva prèvia al telèfon 96 573 35 62 o al correu electrònic

seu.benissa@ua.es

XÀBIA
Del 6 d’agost al 5 de setembre

Museu Arqueològic i Etnogràfic Soler Blasco
Tern: Sèries

Exposició de l’artista Filiberto Siscar Sendra.
Horari: de dimarts a divendres de 10 h. a 13 h. i de 18 h. a 21 h.

Dissabte i diumenge de 10 h. a 13 h.
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XÀBIA
Del 6 d’agost a l’11 de setembre

Centre d’Art Andrés Lambert
Estar aquí

Exposició de l’artista Nicolas Blin.
Horari: de dimarts a divendres de 10 h. a 13 h. i de 18 h. a 21 h.

Dissabte de 10 h. a 13 h.

GATA DE GORGOS
Del 13 d’agost al 5 de setembre

C/ La Bassa
Art al vent XVII

Inauguració el dia 13 a les 20 h:  Actuació de la colla
El Montgó de  Gata i grup de danses La llata.

XERRADES I POESIA
ONDARA

Dijous 5
20.30 h – Plaça de Bous

Poesia ‘Llum de la lluna’
Recital Poètic a càrrec de Pepe Tormo

+Info a la Casa de Cultura. rec de Pepe Tormo.
Per motius de seguretat i aforament cal reservar l'entrada a la Casa de Cultura o

www.agendaondara.es

ONDARA
Diumenge 8

20.30 h – Plaça de Bous
Encontre de Poetes de la Marina Alta

A benefici de l’AECC
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Donatiu: 5€
Per motius de seguretat i aforament cal reservar l'entrada a la Casa de Cultura o

www.agendaondara.es

ONDARA
Dijous 12

20.30h – Plaça de Bous
Poesia “Llum de la lluna”

Recital Poètic a càrrec de Joan Mestre
Per motius de seguretat i aforament cal reservar l'entrada a la Casa de Cultura o

www.agendaondara.es

XÀBIA
Divendres 13

20.30 h. – Saló Blau
Hernán Cortés i la conquista de México

A càrrec de Manuel Cabrera Fernández-Pujol.
Organitza: Regidoria de Cultura.

Limitat a  l’aforament. Reserva d’entrades: Tel 96 583 91 23.

ONDARA
Dijous 19

20.30 h – Plaça de Bous
Poesia “llum de la lluna”

Recital Poètic a càrrec de Pepe Tormo
Per motius de seguretat i aforament cal reservar l'entrada a la Casa de Cultura o

www.agendaondara.es

BENISSA
Dissabte 21

22.00 h – C/ Puríssima, 38-40
Les 9 Muses

“Nit en Blanc”. Acció poètica.
EAC Salvador Soria.

+Info: Ajuntament de Benissa.
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ONDARA
Dijous 26

20.30 h – Plaça de Bous
Poesia “Llum de la Lluna”

Recital Poètic a càrrec de Francisco Cejudo
Per motius de seguretat i aforament cal reservar l'entrada a la Casa de Cultura o

www.agendaondara.es

ACTES I PRESENTACIONS
XÀBIA
Dijous 5

19.00 h – Biblioteca de Duanes
Presentació del llibre El temps de la renda

Autor: Juan Bautista Codina.
Vivències personals en la Xàbia de la dècada dels 50 del segle XX.

GATA DE GORGOS
Dimarts 17

21.00 h – Centre social
Presentació del llibre Diània

A càrrec de l’autor Just I. Sellés

GATA DE GORGOS
Dissabte 28

22.00 h – Pl. Nova
L’art de la llata

Projecció del documental.

agenda cultural MACMA | AGOST | 27



CURSOS I TALLERS

PEDREGUER
Tot el mes.

Piscina municipal de Pedreguer
Cursos de natació:

-Aquagym.
-Gent gran.

-Perfeccionament adults
Preu: 30€ per curs.

Inscripcions: de dilluns a divendres d’11.00 h a 13.00 h i de 16.00 h a 20.00 h.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
De dilluns a divendres
De 9.00 h a 14.00 h.

Areté - Oferta educativa estival 2021
Alumnat d'infantil i primària.

Preu mensual: 120€.
Preu quinzenal: 70€.

Matriculació a distància: 608 391 736/reinventat3@gmail.com

PEDREGUER
Fins al 24 de setembre

Casa Municipal de Cultura
Cursos  i  tallers 2021-2022

Labors tradicionals
(Associació de Labors Tradicionals)

Escola de Teatre Comarcal
(ETCMA)

Inici del Curs: octubre

Horari
17.00 h:  alumnat infantil
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19.00 h:  alumnat juvenil
21.00 h:  alumnat adult

Lloc: Laboratori
Cost: 10 € mensuals

Matrícula:  20 €

Taller de confecció de barxes
1r trimestre (octubre, novembre i desembre)

Curs avançat. Objectiu: fer una barxa, que es podrà presentar a l’exposició 2021, si
l’equip del professorat dona el vistiplau al treball.

Poden participar només les persones que coneixen l’ofici.
Inici:  dilluns 18 d’octubre

2n trimestre (gener, febrer i març)
Curs bàsic. Objectiu: aprendre a embrinar, preparar les palmes, fer llata i cosir-la, fer

anses i ansar una barxa.
Poden participar només les persones que no coneixen l’ofici. En acabar el curs,
l’alumnat, si ha complit les indicacions del professorat, haurà fet la seua barxa.

Inici:  dilluns 10 de gener

3r trimestre (abril, maig i juny)
Curs bàsic. Objectiu: aprendre a embrinar, preparar les palmes, fer llata i cosir-la, fer

anses i ansar una barxa.
Poden participar només les persones que no coneixen l’ofici. En acabar el curs,
l’alumnat, si ha complit les indicacions del professorat, haurà fet la seua barxa.

Inici:  dilluns 4 d’abril.
Places molt limitades.

Coordinadora del Taller:  Elisa Carrió
Creació i direcció del projecte: Lluís Fornés i Pérez-Costa
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CONVOCATÒRIES
EL POBLE NOU DE BENITATXELL

Fins al 22
Biblioteca Pública Municipal del Poble Nou de Benitatxell

Llegir al vent
Concurs fotogràfic.

Consulta les bases a www.elpoblenoudebenitatxell.org

LA MARINA ALTA
Fins al 10 de setembre

Art Jove a la Marina Alta
Exposició col·lectiva itinerant: Graffiti, pintura, escultura, dibuix digital, fotografia,

il·lustració, instal·lació plàstica.
Inscripció fins al 10 de setembre a la seu de la MACMA o xarxajove@macma.org

Per a joves d’entre 16 i 30 anys residents a la Marina Alta.
+Info: MACMA o Centres d’Informació Juvenil de la comarca.

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.
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FESTES
GATA DE GORGOS

 Del 30 de juliol al 7 d’agost
Festes Gata 2021

+Info: Ajuntament Gata de Gorgos.

VISITES GUIADES I RUTES
BENISSA

Dimarts 3
19.30 h – Eixida des de Plaça Jaume I (font)

Visita guiada per llocs amb encant medieval.
En castellà.

+Info: Ajuntament de Benissa.

XÀBIA
Dimarts 3

20.30 h  – Tourist Info Xàbia Centre
Visita teatralitzada ‘El siglo de oro en Xàbia’

Inscripció obligatòria al Tourist Info Xàbia, 96 579 43 56 o 96 579 07 36.
Preu: 8 € adults i 5 € xiquets.

En castellà .

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dijous 5

19.30 h – Mercat Municipal
Rutes teatralitzades ‘Un museu al vent’

Places limitades. Inscripció a benitatxell@touristinfo.net
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BENISSA
Dijous 5

19.30 h – Eixida des de Plaça Jaume I (font)
Visita guiada per llocs amb encant medieval

En anglés.
+Info: Ajuntament de Benissa.

TEULADA MORAIRA
Divendres 6

19.30 h  – Pl. Ajuntament
Visita teatralitzada per Teulada

Inscripció obligatòria gratuïta a teulada@touristinfo.net
En castellà .

ORBA
Dissabte 7 i diumenge 8
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.

PEGO
Diumenge 8

9:00 h – Lloc per determinar
Flora urbana i etnobotànica de la zona del convent

Amb Endèmica. Places limitades. Gratis.
Inscripció prèvia obligatòria a la web: www.pegoilesvalls.es
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XÀBIA
Dilluns 9

20.30 h  – Tourist Info Xàbia Centre
Visita teatralitzada ‘A story of ghosts’

Inscripció obligatòria al Tourist Info Xàbia, 96 579 43 56 o 96 579 07 36.
Preu: 8 € adults i 5 € xiquets.

En anglés.

BENISSA
Dimarts 10

19.30 h – Eixida des de Plaça Jaume I (font)
Visita guiada per llocs amb encant medieval

En castellà.
+Info: Ajuntament de Benissa.

XÀBIA
Dimarts 10

20.30 h  – Santuari Nra. Senyora dels Àngels
Visita teatralitzada ‘El Quixot de la Plana’

Inscripció obligatòria al Tourist Info Xàbia, 96 579 43 56 o 96 579 07 36.
Preu: 8 € adults i 5 € xiquets.

En castellà .

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dijous 12

19.30 h – Mercat Municipal
Rutes teatralitzades ‘Un museu al vent’

Places limitades. Inscripció a benitatxell@touristinfo.net

TEULADA MORAIRA
Dijous 12

19.30 h  – Pl. de les Sorts
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Visita teatralitzada per Moraira
Inscripció obligatòria gratuïta a teulada@touristinfo.net

En castellà .

BENISSA
Dijous 12

19.30 h – Eixida des de Plaça Jaume I (font)
Visita guiada per llocs amb encant medieval

En francés.
+Info: Ajuntament de Benissa.

TEULADA MORAIRA
Divendres 13

19.30 h  – Pl. Ajuntament
Visita teatralitzada per Teulada

Inscripció obligatòria gratuïta a teulada@touristinfo.net
En castellà .

PEGO
Dissabte 14

19:00 h – Lloc per determinar
Ruta etnobotànica i accessible a la Marjal

Amb Endèmica. Places limitades. Gratis.
Inscripció prèvia obligatòria a la web: www.pegoilesvalls.es

GATA DE GORGOS
Dissabte 14

?  h  – Lloc per determinar
Risaus i margallons

Inscripció obligatòria 5 dies abans de l’activitat.
Preu: 10 € adults i 5 € xiquets.

+Info i inscripcions al 616 043 173.
Organitza: Ruta dels Riuraus.
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ORBA
Dissabte 14 i diumenge 15

10.00 h – C/Alacant, 10
Museu del fang

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

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

BENISSA
Dimarts 17

19.30 h – Eixida des de Plaça Jaume I (font)
Visita guiada per llocs amb encant medieval.

En castellà.
+Info: Ajuntament de Benissa.

XÀBIA
Dimarts 17

20.30 h  – Tourist Info Xàbia Centre
Visita teatralitzada ‘Una historia de fantasmas’

Inscripció obligatòria al Tourist Info Xàbia, 96 579 43 56 o 96 579 07 36.
Preu: 8 € adults i 5 € xiquets.

En castellà .

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dijous 19

19.30 h – Mercat Municipal
Rutes teatralitzades ‘Un museu al vent’

Places limitades. Inscripció a benitatxell@touristinfo.net

TEULADA MORAIRA
Dijous 19

19.30 h  – Pl. de les Sorts
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Visita teatralitzada per Moraira
Inscripció obligatòria gratuïta a teulada@touristinfo.net

En castellà .

BENISSA
Dijous 19

19.30 h – Eixida des de Plaça Jaume I (font)
Visita guiada per llocs amb encant medieval

En anglés.
+Info: Ajuntament de Benissa.

TEULADA MORAIRA
Divendres 20

19.30 h  – Pl. Ajuntament
Visita teatralitzada per Teulada

Inscripció obligatòria gratuïta a teulada@touristinfo.net
En castellà .

BENIGEMBLA
Divendres 20

20.30 h – Eixida Camí Murteres
Lluna d’estiu a Benigembla

Camina amb la lluna
Ruta senderista nocturna. Preu: 5 €, cal inscripció prèvia a

www.diumengesmarinaalta.com o al 630 99 24 88.

BENISSA
Divendres 20

21.30 h – Eixida des de Creu Roja, Platja Fustera
Nits Lluna Plena

Visita Passeig Ecològic.
+Info: Ajuntament de Benissa.
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ORBA
Dissabte 21

20.30 h – Eixida a concretar
Lluna d’estiu a Orba
Camina amb la lluna

Ruta senderista nocturna. Preu: 5 €, cal inscripció prèvia a
www.diumengesmarinaalta.com o al 630 99 24 88.

XALÓ
Dissabte 21

?  h  – Lloc per determinar
Tastant el paisatge

Inscripció obligatòria 5 dies abans de l’activitat.
Preu: 10 € adults i 5 € xiquets.

+Info i inscripcions al 616 043 173.
Organitza: Ruta dels Riuraus.

ORBA
Dissabte 21 i diumenge 22

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.

PEGO
Dissabte 21

9.00 h – Pàrquing de la Muntanyeta Verda
Jocs d’estiu a la Marjal

Amb les guies del Parc Natural de la Marjal. Places limitades. Gratis.
Inscripció prèvia obligatòria a la web: parque_pegooliva@gva.es o 679 195 227
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PEGO
Dissabte 21

20:30 h – Lloc per determinar
Senderisme a la llum de la lluna a la Marjal
Amb Naturalismolife. Places limitades. Gratis.

Inscripció prèvia obligatòria a la web: www.pegoilesvalls.es

BENISSA
Dimarts 24

19.30 h – Eixida des de Plaça Jaume I (font)
Visita guiada per llocs amb encant medieval

En castellà.
+Info: Ajuntament de Benissa.

XÀBIA
Dimarts 24

20.30 h  – Tourist Info Xàbia Centre
Visita teatralitzada ‘El siglo de oro en Xàbia’

Inscripció obligatòria al Tourist Info Xàbia, 96 579 43 56 o 96 579 07 36.
Preu: 8 € adults i 5 € xiquets.

En castellà .

TEULADA MORAIRA
Dijous 26

19.30 h  – Pl. de les Sorts
Visita teatralitzada per Moraira

Inscripció obligatòria gratuïta a teulada@touristinfo.net
En castellà .

BENISSA
Dijous 26

19.30 h – Eixida des de Plaça Jaume I (font)
Visita guiada per llocs amb encant medieval

agenda cultural MACMA | AGOST | 38

http://www.pegoilesvalls.es/


En francés.
+Info: Ajuntament de Benissa.

TEULADA MORAIRA
Divendres 27

19.30 h  – Pl. Ajuntament
Visita teatralitzada per Teulada

Inscripció obligatòria gratuïta a teulada@touristinfo.net
En castellà .

PEGO
Dissabte 28

9.00 h – Pàrquing d’Oliva Nova
Els misteris de les dunes

Amb les guies del Parc Natural de la Marjal. Places limitades. Gratis.
Inscripció prèvia obligatòria a la web: parque_pegooliva@gva.es o 679 195 227

PEGO
Dissabte 28

20:30 h – Lloc per determinar
Capvespre a Ambra

Amb Naturalismolife. Places limitades. Gratis.
Inscripció prèvia obligatòria a la web: www.pegoilesvalls.es

ORBA
Dissabte 28 i diumenge 29

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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JESÚS POBRE
Dissabte 29

?  h  – Riurau
L’escaldà

Inscripció obligatòria 5 dies abans de l’activitat.
Preu: 10 € adults i 5 € xiquets.

+Info i inscripcions al 616 043 173.
Organitza: Ruta dels Riuraus.

BENISSA
Dimarts 31

19.30 h – Eixida des de Plaça Jaume I (font)
Visita guiada per llocs amb encant medieval

En castellà.
+Info: Ajuntament de Benissa.

PEGO
Tots els dijous i dissabtes

10.00 h – Lloc per determinar
Ruta urbana per la vila de Pego

Places limitades. Gratis.
Inscripció prèvia obligatòria a la web: www.pegoilesvalls.es

I MÉS ENCARA

BENISSA
Dijous 5

18.00 h – 24.00 h – Platja La Fustera
Food Trucks

+Info: Ajuntament de Benissa.

agenda cultural MACMA | AGOST | 40

http://www.pegoilesvalls.es/


BENISSA
Del 6 al 8

12.00 h – 24.00 h – Platja La Fustera
Food Trucks

+Info: Ajuntament de Benissa.

BENIGEMBLA
Divendres 13

17.00 h – Piscina municipal
Parc aquàtic
De 17h a 20h.

BENIGEMBLA
Dilluns 15

Horari a determinar – C/ Mig
Partida de pilota Quintos

+Info: Ajuntament de Benigembla.

BENISSA
Dissabte 21

20.00 h
9a Open Night

Descomptes i promocions.
Consultar comerços participants.

+Info: Ajuntament de Benissa.

BENISSA
Tots els dilluns i dimecres
20.00 h – Platja La Fustera

Ioga
+Info: Ajuntament de Benissa.
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BENISSA
Tots els dimarts i dijous

09.00 h – Passeig Ecològic (Tourist Info)
Ioga

+Info: Ajuntament de Benissa.

AVANÇAMENT DE SETEMBRE...

PEGO
Dissabte 4 setembre

19:00 h –  Lloc per determinar
Ruta etnobotànica

Amb Endèmica. Places limitades. Gratis.
Inscripció prèvia obligatòria a la web: www.pegoilesvalls.es

GATA DE GORGOS
Dissabte 4 de setembre

20.00 h – Pl. Nova
Cor Serrillàs

Actuació musical.
+Info: Ajuntament Gata de Gorgos.
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LLÍBER
Diumenge 5

?  h  – Lloc per determinar
Un horitzó de ceps

Inscripció obligatòria 5 dies abans de l’activitat.
Activitat gratuïta en col·laboració amb l’Ajuntament.

+Info i inscripcions al 616 043 173.
Organitza: Ruta dels Riuraus.

GATA DE GORGOS
Diumenge 5 de setembre

20.00 h – Pl. Nova
Banda juvenil Gata

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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ACTUALITAT
La Xarxa Jove de la Marina Alta organitza el I Art Jove a la Marina, una

exposició col·lectiva itinerant dirigida a joves de 16 a 30 anys de la
comarca.

La Xarxa Jove de la
Mancomunitat Cultural de
la Marina Alta convoca les
bases per participar en la I
Edició de l’exposició
col·lectiva itinerant «Art
Jove a la Marina».

Aquesta exposició, dirigida
a joves de 16 a 30 anys
residents de la Marina Alta,
tindrà lloc durant el 2022 en
diferents municipis de la
Marina Alta i compta amb
dos modalitats: exposició
en sales d’interior o
intervenció urbana.

El passat mes de juny
s’inicià la primera fase
d’aquest projecte artístic,
basada a convocar a tots

els municipis de la Marina Alta a participar en ser poble acollidor per al
2022.
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Actualment ens trobem en l’execució de la segona fase d’aquest ambiciós
projecte comarcal, basada en la recerca de joves artistes de la comarca.

Les persones interessades poden participar en les següents modalitats:
pintura, escultura, dibuix digital, fotografia, il·lustració, instal·lació plàstica o
graffiti.

Les inscripcions són fins al 10 de setembre de 2021, consulta les bases al

següent enllaç a les Bases descarregables en PDF:

https://drive.google.com/file/d/1JRpcYq88FW7_-czr9V-uozKPuoQCUuG1/

view

BASES DE L’EXPOSICIÓ COL·LECTIVA ITINERANT ART JOVE A LA

MARINA 2022

La Xarxa Jove de la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta convoca les
bases per participar en la I Edició de l’exposició col·lectiva itinerant “Art Jove
a la Marina”.

Aquesta exposició tindrà lloc durant el 2022 en diferents municipis de la
Marina Alta i compta amb dos modalitats:

● Exposició d’interior: sales d’exposicions de la Marina Alta.

● Intervenció urbana (graffiti)

PARTICIPANTS

Podran participar els i les artistes plàstiques residents a la Marina Alta,
amb edats compreses entre els 16 i els 30 anys.

La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació
d’aquestes bases.
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DOCUMENTS NECESSARIS

● La sol·licitud de participació (Annex I de les presents bases)
complimentat i firmat per la persona sol·licitant.

● En el cas de ser menor d’edat cal presentar l’autorització del pare/mare o
representant legal de la persona interessada en participar en aquesta
mostra artística. Cal especificar l’autorització o no autorització de les
gravacions i posterior reproducció a les xarxes socials de la Mancomunitat
Cultural de la Marina Alta del material audiovisual pres en qualsevol dels
actes vinculats a esta exposició (Annex II de les presents bases).

● Declaració d'autoria (Annex III de les presents bases).

● Autorització de cada participant major d’edat per a les gravacions i
posterior reproducció a les xarxes socials de la Mancomunitat Cultural de
la Marina Alta del material audiovisual pres en qualsevol dels actes
vinculats a esta exposició. (Annex IV de les bases).

● Fotocòpia del DNI o NIE de la persona interessada.

● Fotocòpia del DNI O NIE del pare, mare, tutor o tutora en cas de ser
menor d’edat.

● Aportació del certificat d’empadronament en el cas de què el DNI o NIE
no indique l’ubicació de la residència a la Marina Alta.

● Currículum artístic, en cas de disposar, de la persona participant i
ressenyes crítiques de les exposicions realitzades.

● En el cas de participar en la modalitat d’exposició en interior: Cal
presentar una fotografia de cada obra en format JPG i document que
indique el títol, l’any de realització, tècnica artística, tècnica utilitzada o
material utilitzat, dimensions o altres observacions.

● En el cas de participar en la modalitat d’intervenció urbana (graffiti): Cal
presentar, en format jpg, l’esboç de l’obra que es realitzarà posterioment al
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procés de selecció. (a més també s’indicarà el tamany de l’obra i les
necessitats per a realitzar la intervenció artística.

INSCRIPCIONS

Fins al 10 de setembre de 2021 a:

- C/ Blasco Ibáñez, 50. 03760 ONDARA

- xarxajove@macma.org

REQUISITS DE LES OBRES

Modalitat d’exposició interior:

● Màxim dos obres per participant.

● Cada obra ha de ser original.

● Podran participar les següents tècniques artístiques:

– pintura

– escultura

– dibuix digital

– fotografía

– il·lustració

– instal·lació plàstica

● La mesura de les obres de les modalitats de pintura, fotografia o dibuix
digital serán d’un màxim de d’1m x 1m màxim.
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● La mesura de les obres de la modalitat d’instal·lació serà d’un màxim de
2m x 1m x 1m.

● En cas d’obra en volum, no excedirà 100 cm. per cap costat.

● Les obres es presentaran en perfecte estat i en un embalatge el
suficientment consistent per poder transportar les obres en qualsevol
moment. A més les obres que ho requerisquen hauran de portar protecció
a les puntes per a protegir el màxim possible el material.

● Les obres en qüestió estaràn en possessió de la Xarxa Jove, i en el seu
efecte la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta, fins al desmuntatge de
l’última exposició programada (l'últim trimestre de 2022). Es recollirà en un
lloc que s’indicarà per part de l’organització i hi haurà un termini de recollida
no superior a les 3 setmanes. Les obres no podran retirar-se abans de la
data de clausura de última l’exposició.

● L’organització de l’exposició, la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta,
no pagarà cap tipus d’assegurança per les obres exposades. Els pobles
acollidors són responsables del transport de recollida de l’exposició abans
del muntatge, del muntatge i desmuntatge de l’exposició (el poble següent
s’encarregarà de la recollida de l’exposició una vegada estiga desmuntada
pel poble que acaba d’exposar).

Modalitat d’intervenció urbana (graffiti):

● Dimensions màximes : 3 m x 3 m.

● Dimensions mínimes: 1.5 m x 2 m.

● L’obra no es podrà realitzar abans de la data indicada per l’organització, i
aquesta serà l’encarregada de gestionar els corresponents permisos dels
diferents ajuntaments acollidors d’aquesta modalitat.

● Els ajuntaments participants oferiran un espai cèntric del municipi, en
condicions, sense cap desperfecte i ja prèviament pintat de blanc. A més,
els ajuntaments participants es comprometen a respectar l’exposició
d’obra durant l’any que es realitze aquesta exposició col·lectiva.
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EL COMITÈ DE SELECCIÓ DE CADA MODALITAT

● Estarà compost per tres persones vinculades al món de l’art, tant a la
modalitat d’exposició d’interior com l’exposició urbana.

● S’encarregarà d’examinar les propostes presentades i basant-se en
l’interès dels valors artístics (conceptuals i formals) resoldrà la selecció de
les obres que s’exhibiran.

● Podrà excloure totes aquelles obres que pel seu contingut fomenten
qualsevol tipus de discriminació per motius de raça, sexe, religió o
qualsevol altre que atempte contra els drets fonamentals de la persona.

● La resolució del comitè de selecció serà inapel·lable.

● La Xarxa Jove de la Marina Alta es reserva el dret a interpretar les bases i
a resoldre qualsevol incidència que puga sorgir.

DIFUSIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

● Les persones participants autoritzen a la Mancomunitat Cultural de la
Marina Alta a reproduir imatges de les obres seleccionades, amb la finalitat
de contribuir a la difusió i promoció de la programació de les sales
d’exposició municipal.

● La Xarxa Jove i la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta publicarà
cartells publicitaris de cadascuna de les exposicions pels diferents canals
de difusió que compta l’entitat.

● Catàleg de les obres: s’editarà un catàleg a color de les obres
participants, i s’entregaran un total de 20 catàlegs per participant. Cada
participant haurà de proporcionar les fotografies en format digital de cada
obra per al disseny del catàleg.
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RESSENYES
NOVEL·LA
José Vicente Mulet Signes
El diario de Úrsula. La criminala de Jávea.
Autoeditat 2020

És la primera novel·la de José Vicente Mulet
Signes, natural de Gata de Gorgos amb una
gran relació familiar amb Xàbia, sempre li va
fascinar la història de la criminala de Xàbia i
que hi havia de cert i que de llegenda al seu
darrere. Actualment ha llençat la seua segona
novel·la autoeditada sota el títol de ‘La cápsula
del tiempo’.

La novel·la,
inspirada en fets

reals va ser estrenada al 2020, coincidint amb
el centenari del que va passar. L'autor de la
novel·la ha aconseguit saber, gràcies a
testimonis excepcionals, dades exhaustives
d'aquesta extraordinària història, que a partir
d'ara, amb la novel·la, queda lluny d'una
llegenda que cada vegada està més
allunyada de la realitat.
José Mulet dóna a conèixer, sota el títol de El

Diari de la Úrsula tots els detalls, fins i tot els

més escabrosos, del que en realitat va passar

des d'una visió una mica peculiar viscuda a través dels ulls de Félix

(personatge principal d'aquesta trama).
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RECERCA
Carlos Fuster Montagud
Els riuraus. L’elaboració de la pansa
Ed. Tivoli 2015

Carlos Fuster Montagut, natural de
Gandia és llicenciat en Història i
Tècnic de patrimoni. S’ha
especialitzat en el mon del riurau i
l'elaboració de la pansa des de fa
un grapat d’anys i ja compta amb
un bon gros de publicacions al
respecte com són: Els riuraus.
L’elaboració de la pansa (2015);
L’escaldà de raïm moscatell, una

activitat mil·lenària (2017), La pansa i els riuraus a la Marina Alta (2019),
L’arquitectura de la pansa (2017) i el documental Temps de pansa, la
memòria del riurau (2014) on es donava veu als pansers i les panseres de
la Vall d’Albaida’.

El llibre funciona com un manual per introduir-se al món de la pansa.
Compta amb catorze capítols que descriuen amb anècdotes i amb
multitud de detalls, tot aquest procés
artesanal que no ha canviat quasi des
que els romans l’inventaren fa més de
2.000 anys.

Trobem més de 500 fotografies,
receptes amb panses o un capítol
dedicat als riuraus, amb molts exemples
d’aquestes construccions que trobem
des de l’Horta Nord (Massarrojos) fins a
Altea, passant per part de la Vall
d’Albaida, la Safor i, de forma massiva, la Marina.
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MÚSICA
Dolçtabjazz
Revisited
Clamshell 2017

El grup Dolçtabjazz va ser
creat l’any 2002 i s’estrenà en
el marc del Festacarrer
d’Ondara d’eixe any, de la mà
de Josep Alemany amb una
clara intenció de crear un
grup on la dolçaina és la veu
solista i en el que creen
arranjaments musicals de
temes tradicionals
valencians amb un
llenguatge jazzístic.

Revisited fou el segon treball
d’aquest grup en el que podrem
gaudir de peces tan emblemàtiques
com Mareta, Ramonet si vas a l’hort,
No en volem cap, La Muixeranga, el
Tio Pep se’n va a Muro, etc. en clau
de jazz per fer les delícies dels qui
escolten aquest treball.
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L’ENTREVISTA
ENTREVISTA A GINESTAR. DIRECTOR DE LA MOSTRA

INTERNACIONAL D’ART TÈXTIL ‘ART AL VENT’

Imatge de lecube-art.com

Josep Pedrós i Ginestar. Diplomat en Belles Arts especialitat en
pintura per l´Ècole Nationale Superieure des Beaux Arts de Paris, 1983.
Llicenciatura d´Arts Plàstiques per l´Université de Paris VIII, 1984 . Maitrise
en Arts Plàstiques per l´Université de Paris VIII, 1987. Doctorat per
l’Universitat Politècnica de València.

És director de la mostra ‘Art al Vent’, membre fundador del Grup de
Reüll i mestre de l’Escola de Plàstica Experimental A. Vives de Gata de
Gorgos.

Esperit lliure i incansable que recerca el llenguatge plàstic i la
interacció social d’aquest com a mecanisme de reflexió personal i
col·lectiva. Ferm defensor de les instal·lacions plàstiques encapçalant
nombroses iniciatives entre les que es troba Art al Vent.
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-Benvingut i moltes gràcies per la
teua participació i per compartir
amb tota la comarca el projecte
d‘Art al vent que enguany arriba a
la seua 18a edició. Per a aquelles
persones que no coneixen el
projecte, com va sorgir la idea
conceptual de la mostra, per què
teles als balcons?

Moltes gràcies per donar-me
l'oportunitat de dirigir-me a la
comarca!! Aleshores, fa 18 anys,
es va muntar la fira Gata al
Carrer, es tractava de que eixira
el comerç del poble als carrers,
Juan Pablo era el pare d´eixa
criatura, era alumne meu i em va
suggerir fer una activitat per a la
fira, penjar unes teles decorant
els balcons, tal i com
s´organitzava a Altea! Durant
quatre anys vàrem acompanyar
a la fira al temps que la mostra
anava creixent fins separar-nos
de la fira per celebrar-se a les
dates que continuen a hores ara.
Poc a poc vaig comprendre que
del que es tractava era de que
els treballs foren tèxtils, no
pictòrics o matèrics. Vàrem
pensar que el millor era prendre
les mides del que era el nostre
punt de referència, els cobertors

al pas de la processó. A Gata
esta costum encara està ben
viva, es tractava de fer una
relectura contemporània d´eixa
tradició.

-Com recordes els inicis de la
mostra, com vàreu iniciar tot
aquest comboi cultural i quina
resposta va tindre la primera
edició?

Des de l'inici va haver una
excel·lent resposta, prova d’això
és que vàrem participar a la fira
quatre anys. Els inicis estan molt
lligats a l´Escola de Plàstica
Experimental. Els alumnes anaven
per les cases per a penjar les
teles, les fotografiàvem també a
l’escola, amb el pas dels anys, els
treballadors de l’ajuntament han
assumit; el muntatge i
desmuntatge i el fotògraf Gavilà
des de fa molts anys fotografia
les teles.
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-I què ens pots dir de la trajectòria
i de l’evolució? Com ha anat
creixent la criatura, ha superat les
teues expectatives quan vas crear
aquest projecte?

A alguns apartats s’han superat i
molt les expectatives més
optimistes, com ara el nombre de
teles 229 després d´haver-ne
eliminat el jurat un grapat o el
gran nombre de països
participants fins aplegar a 26!
Una cosa inimaginable als
primers anys! També el poble, en
la seua gran part, ho ha assumit
molt bé, un exemple del que
estem parlant és que la gent més
que dir anem a vore Art al Vent
diuen “anem a vore els cobertors
d’enguany”. Cap a altres apartats
pel camí s’han quedat propostes
que no han arribat a collar com
per exemple la creació d’un
patronat que gestionara la

mostra o l’entrada de
finançament privat amb la
conseqüent professionalització
de la difusió mediàtica.
Malgrat tot, val a dir que Art al
Vent ha estat un referent
nacional d´art tèxtil. Eixe mon
ens mirava i aplaudia l’interès de
la mostra. Pensa que han
participat autors molt importants
alguns fins i tot han tingut una
exposició personal per exemple
a l´IVAM, Centre del Carme i
altres museus o galeries.
Aleshores, quan hi havia un jurat,
han estat membres d’ell, figures
capitals de la creació tèxtil arreu
l'estat, amb autores com Teresa
Lanceta que ha tingut una
exposició personal al Reina Sofía
o ha representat a Espanya a la
Biennal de Venècia. Lala de
Dios, María Muñoz, María
Ortega, etc. Totes elles referents
nacionals en la creació tèxtil
contemporània.
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Es distingeixen tres etapes a la
trajectòria d´Art al Vent; la dels
primers quatre anys que varen
ser de recerques, tantejos, etc.
La segona des d´eixa data fins el
2015, va ser l’etapa de la
consolidació, conceptualització,
creixement i finalment l’actual,
possiblement la més important,
que va d'eixe any fins ara. És
l’època d’adequació al tarannà
del poble i a les seues
característiques socioculturals.
Si no es construeix eixa
adequació amb la societat, que
és finalment la propietària de la
mostra ( la gent que viu a Gata)
el projecte prompte o tard caurà.
Em mostre optimista, perquè
amb l’actual fórmula, Art al Vent
te una continuació garantida!

–A través d’Art al Vent arriben
obres de qualsevol racó del món
per ser exposades, explica’ns de

quants països i de quins vos
arriben obres?

Ja ho he comentat fa una
estoneta, hem arribat a tindre
representants de 26 països, una
barbaritat! Bàsicament les obres
son de tot l’estat, d’Europa, de
tota Amèrica i ja molt menys
d’Àfrica, Àsia o Oceania. Hem
tingut obres entre altres països
de França, Irak, Gran Bretanya,
Macedònia, Portugal, Uruguai,
Romania, Bulgària, Polònia,
Alemanya, Haití, Lituània, USA,
Veneçuela, Itàlia, Japó, Xina,
Holanda, Brasil, Xile, Argentina,
Turquia, Marroc, Mèxic, Àustria,
Egipte, Australia, Bèlgica, Puerto
Rico, Suïssa, Cuba, etc.

-I de totes les contrades que vos
han enviat teles quina és la que
més t’ha sorprés al llarg d’aquest
recorregut temporal de les
diferents ubicacions?

En tots estos anys hi ha hagut
varies sorpreses emotives com
per exemple, una gran autora
dels USA que va participar i
vindre diferents anys, (hi ha una
tela seua a la biblioteca de Gata
donada per ella), una altra xicota
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d’Austràlia que també va vindre,
un xicot xinés que va participar i
va vindre uns anys… Molt
emocionant ha estat
l´espectacular tasca duta a terme
per la porto-riquenya Jeannette
Betancourt, aportant molts autors
de Mèxic, el Carib, etc.

-Durant aquestes 18 edicions heu
sigut capaços de generar una
xarxa de participants mundials,
com heu aconseguit arribar a tots
els racons del món, compteu amb
artistes ambaixadors que ajuden
a la difusió del projecte?

En primer lloc apuntar que la
xarxa que s’ha creat ho ha estat
per la vàlua del projecte i per
l’interés dels diferents autors
arreu del món que han cregut en
ell, no sols participant sinó
aconsellant-ho a altres creadors i
difonent la mostra. Hem de
pensar que durant uns anys Art
al Vent a estat un referent
mundial d´art tèxtil! Això explica
la rapidesa a obtindre l'èxit que
vàrem tindre des de l'inici.
També part d’eixe èxit ha vingut
determinat per les
característiques pròpies de la
mostra, como ho son la bellesa
del carrer la Bassa, Duquessa

d’Almodóvar i plaça de
l’Església. Eixos carrers amb les
teles movent-se al vent... la visió
nocturna… son imatges molt
potents. També un punt
important que les diferència
d’altres mostres és la relectura
d’una antiga tradició, els
cobertors. Per coherència amb
eixa tradició als anys passats el
recorregut passava per la plaça
de l’església. Ens ompli d’orgull
quan veiem la gran quantitat de
localitats, arreu de l’estat, que
organitzen mostres d’obres
penjant dels balcons –inspirades
en la de Gata– arreu tot l’estat.
Tanmateix, organitzat per
Jeannete Betancourt se celebra
una mostra similar a Mèxic.
També ha estat un gran estímul
a l’hora de participar el seu
acurat catàleg.

-A més a més, cada any oferiu
una programació cultural que
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complementa la mostra d’art
tèxtil, què teniu preparat per a
aquesta edició, i quines seran les
dates definitives de visita de la
mostra?

Ha estat un encert que durant la
mostra s’organitzen actes
culturals que possibiliten un
retrobament entre la gent del
poble. Malauradament no puc
saber encara, per la situació de
la Covid, com s’estructuraran
eixes activitats enguany. Tant de
bo que es puguen organitzar
perquè eren molt seguides per la
població! Les dates de la mostra
son les habituals, del 14 d’agost
al 5 de setembre.

-Els que et coneixem sabem que
el teu esperit crític incansable et
fa generar espais artístics per a la
reflexió, nous projectes, noves
sinèrgies, etc. Podries compartir
amb nosaltres la necessitat

comarcal de generar espais d’art i
què creus que aporta l’art a nivell
social?

Això d’esperit crític... Espere
morir-me amb ell! Personalment
a esta etapa de la meua vida,
més que la tasca artística, el que
em motiva molt son les tasques
lligades a la cooperació. Pot
semblar que sóc pessimista però
després de 29 anys amb
projectes plàstics lligats a la
comarca crec que no hi ha
massa interès pel tema de l’art
contemporani, si parlem d’art de
debò, si parlem de pseudo art
pot ser hi ha prou més activitats i
interès però no passen la barrera
comarcal i el seu tarannà es molt
conservador. El món de la
cultura a casa nostra és més
literari, etnogràfic o històric que
no pas artístic. Un bon exemple
del que estic diguent és el
calendari que l’Institut d’Estudis
Comarcals ha dedicat enguany a
“l’art pictòric” de la comarca. De
Reüll continua sent el gran
referent, vehiculant propostes
artístiques contemporànies que
solen tindre un àmbit que va més
enllà de la comarca. Precisament
fa poques setmanes hem estat
muntant a Benissa, Moraira,
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Gata o Xàbia un encontre de tres
dies sobre la creació tèxtil
contemporània, amb participació
d’artistes rellevants d’arreu l’estat
que ha superat les expectatives
més optimistes. Puc avançar
també que amb la participació de
l’Institut Juan Gil-Albert, el
Centre Eusebi Sempere de la
Diputació d'Alacant i de Reüll,
s’ha creat un premi de creació
tèxtil contemporani. Fent una
mirada i no massa crítica als
espais expositius d’esta zona
crec que enlloc hi ha una
programació acceptable, però
tampoc el públic la demana.

-I ja per últim, com imagines el
futur d’Art al Vent? Quins són els
objectius i projectes que ara
mateix tens en ment de cara a fer
créixer el projecte?

Sent realista crec que, com ja he
apuntat, amb l'actual fórmula de
mostra, Art al Vent té el futur
assegurat i això em posa molt
content. Un projecte que em fa
molta il·lusió (idea de la regidora
de cultura de Gata Àngels Soler)
consisteix en retre-li a la mostra
d'Art al Vent d’enguany un molt
merescut homenatge a la pintora
Pepa Caselles amb teles fetes
per ella a altres anys.

Pàgina web:
www.artalvent.com

Facebook:
https://www.facebook.com/artalvent

Contacte: artalvent@gatadegorgos.es
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