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Al setembre l’auró, el fleix i el roure valencià
comencen a mudar de colors. S’acosta la tardor.

#ColorsDeTardor #BoscMediterraniMixtCaducifoli



MÚSICA CLÀSSICA
EL VERGER

Dissabte 18
20.30 h – Teatre Centre Social

Inter Cambios
XVIII Campanya de concerts d’intercanvis musicals

Concert amb Lellany Lizana, piano, i Silvia Peña, direcció.
Entrada lliure, limitada a l’aforament.

Organitza: Orfeo El Verger.

DÉNIA
Divendres 25

20.00 h – Teatre Auditori
Òpera i Sarsuela

Orquestra de cambra de València. Obres de Martín i Soler, W.A. Mozart, Donizetti, P.
Zorozábal, R. Chapí.

Venda entrades notikumi.com o el mateix dia 1 hora abans.

DÉNIA
Dissabte 26

20.00 h – Teatre Auditori
Grup Polifònic Cadenza &

Coral de Marinyén de Tavernes de la Valldigna
Entrada lliure amb invitació.

Reserves a cadenza.entradas@gmail.com

GATA DE GORGOS
Dissabte 4

20.00 h – Pl. Nova
Cor Serrillàs

Actuació musical, a dintre de la programació d’Art al Vent.
+Info: Ajuntament de Gata de Gorgos.
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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.

ALTRES MÚSIQUES
ELS POBLETS

Divendres 3
21.30 h – Bar Rt. La Bresca

Setla Quartet
Jazz-swing tradicional, Bossa Nova i Funky

Actuació enmarcada en el 8é Circuit Música als Bars dels Poblets.

PEDREGUER
Dissabte 4

19.30 h – Av. Jaume I
Recital musical a càrrec d’Agnés Villar

Dins la programació de les I Jornades Culturals de la Fundació Família Costa i Costa

GATA DE GORGOS
Diumenge 5

20.00 h – Pl. Nova
Banda Juvenil de Gata
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ONDARA
Dissabte 4

23.00 h – Plaça de Bous
De vuelta al Soul

A càrrec d“Aretha y los Franklin.

ELS POBLETS
Divendres 10

21.30 h – Bar Rt. La Plaça
Lulú y los Tigretones

Versions de pop i temes tradicionals de totes les èpoques i idiomes.
Actuació enmarcada en el 8é Circuit Música als Bars dels Poblets.

DÉNIA
Dissabte 11

20.00h – Teatre Auditori
Recital de cant i piano

Recital de cant i piano a càrrec de Klára Sarkadi (veu) i Daniel Picazo (piano).
Obres de: Béla Bartók,  Reynaldo Hahn, Paolo Tosti, George Gershwi.

Entrada lliure amb invitació.
Reserves a www.notikumi.com

BENISSA
Dissabte 11

22.30 h – Passeig Dolores Piera
Concert a la Fresca de la Societat Lírica i Musical de Benissa

XVIII Campanya de concerts d’intercanvis 2021 de la FSMCV.
Organitza: Societat Lírica i Musical de Benissa.

Col·labora: Ajuntament de Benissa.
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ELS POBLETS
Divendres 17

21.30 h – Rt. Llum
Douce Ambiance

Quartet de Jazz-Manouche.
Actuació enmarcada en el 8é Circuit Música als Bars dels Poblets.

ONDARA
Divendres 17

20.30 h – Plaça de Bous
Ficción y realidad

Concert de presentació del nou disc d’Alison Darwin.

DÉNIA
Dissabte 18

20.00 h – Teatre Auditori
Concert Homenatge a Piazzolla

A càrrec de Piano Trio i Alberto Ferrer..
Entrada 5€..

Reserves a notikumi.com o el mateix dia 1h abans.

TEULADA MORAIRA
Dissabte 18

20.30 h – Pl. Ajuntament
Concert a la Fresca

A càrrec de l'associació de dolçainers, tabaleters i metalls "Colla el Falçó" de Teulada.

PEDREGUER
Dissabte 18 i Diumenge 19

Festival Al Dani. Sons de la mediterrània
Dissabte 18

10.00 a 14.00 h – Casa Municipal de Cultura
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Taller d’introducció a la música modal, a càrrec d’Efren López.
Taller de cant i percussió ibèrica, a càrrec d’Isabel Martín.

17.00  a 18:30 h – Casa Municipal de Cultura
Taller de danses d’Orient i Egipte a càrrec de Sara Guirado.

19.00 h – Pl. de l’Amistat
Actuació de Cabra.

Accés gratuït. Reserves a la web municipal.

Diumenge 19
12.00 h – Pl. de l’Amistat

Actuació de El Laff
Accés gratuït. Reserves a la web municipal.

ELS POBLETS
Divendres 24

21.30 h – Cafeteria Andreu
Túmbate Jazz

Fusió de Jazz amb música llatina i brasilera
Actuació enmarcada en el 8é Circuit Música als Bars dels Poblets.

DÉNIA
Dissabte 26

12.00 h – Jardins Torrecremada
Any Berlanga

Concert de l’Agrupació Artística Música de Dénia.
Entrada lliure amb invitació.

Reserves a www.notikumi.com.

PEDREGUER
Diumenge 26

12.00 h – Espai Cultural
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XI Festa Estellés
Espectacle Un home de Burjassot,

amb l’actuació d’Andreu Valor i Tomàs de los Santos.

TEULADA MORAIRA
Diumenge 26

19.00 h – C/ Dr. Calatayud
Concert del Cor la Senieta de Moraira
Al carrer Doctor Calatayud de Moraira.

DANSA
XÀBIA

Dissabte 18 i Diumenge 19
11.00 h –  Riurau d’Arnauda

VIII Tradidanses
Jornades basades en la tradició musical.

Concerts, ponències i cursos.
+Info: Ajuntament de Xàbia.

DÉNIA
Diumenge 19

20.00 h – Teatre Auditori
Clams

Danses valencianes a càrrec de Dianium Dansa.
Entrada lliure amb invitació.

reserves a www.notikumi.com.

ONDARA
Diumenge 26

20.00 h – Plaça de bous
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Sexualizarte
Espectacle de teatre, dansa i musical,

a càrrec de “Inefable Producciones”.

TEATRE
PEDREGUER

Dijous 2
19.30 h – Av. Jaume I

Recital teatral a càrrec de Marina Mulet
Dins la programació de les I Jornades Culturals de la Fundació Família Costa i Costa

ONDARA
Diumenge 19

20.00 h – Plaça de Bous
Tio Vànya

Nou espectacle teatral de “l’Oracle de l’Est.

ONDARA
Divendres 24

20.30 h – Auditori
Adéu Paco

A càrrec de “Lolailo Troupe”.
A benefici de l’AECC.

XÀBIA
Dissabte 25

19:30 h – Casa de Cultura
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La cigüeña dijo sí.
Grup de teatre del Col·legi de Metges de València.

Comèdia de Carlos Llopis dirigida per Carlos Barra.

ONDARA
Diumenge 26

20.00 h – Plaça de bous
Sexualizarte

Espectacle de teatre, dansa i musical,
a càrrec de “Inefable Producciones”.

TEATRE INFANTIL
ONDARA
Dissabte 25

20.00 h – Plaça de Bous
Desfem

El nou espectacle de Dani Miquel.

GATA DE GORGOS
Divendres 3

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 10

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

A través de la pàgina de Facebook: @bibliotecagata

GATA DE GORGOS
Divendres 7

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

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

GATA DE GORGOS
Divendres 24

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
LA MARINA ALTA

De l’1 a l’11
Riurau Film Festival X Edició

Mostra internacional de curtmetratges.

Dimecres 1 i Dijous 2
18.00 a 21.00 h  – Artístics Dénia

Curset juvenil de rodatge i muntatge
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Divendres 3
18.00 h  – Centre d’Art “al pati”

Taula Redona No binario en el Cine

19.00 h  – Centre d’Art “al pati”
Conferència Salut  Mental i cine.

21.30 h  –  Gran Riurau de Jesús Pobre

Dissabte 4
10.00 h  – Artístics Dénia

VIII Encontre Internacional de Film de Dansa.

Dissabte 4 i Diumenge 5
21.30 h – Parc Torrecremada Dénia

Dijous  9
19:00 h – Saló d’actes Museu Soler Blasco de Xàbia
Conferència Herramientas del Lenguaje Audiovisual.

Divendres  10 i Dissabte 11
21:30 h –Riurau d’Arnauda de Xàbia

ELS POBLETS
Diumenge 5

21.30 h – Pl. Del Salvador
La llamada de lo salvaje
Director Chris Sanders.

Apta per a majors de 7 anys.
75% de l’aforament permès.
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EXPOSICIONS
GATA DE GORGOS

Fins al 5 de setembre
C/ La Bassa

Art al vent XVII
Al carrer la Bassa.

Programació especial:

Dissabte 4
20.00 h – Pl. Nova

Cor Serrilàs

Diumenge 5
20.00 h – Pl Nova

Banda Juvenil de Gata

XÀBIA
Fins 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.

BENISSA
Fins al 5

Art al Ras
Exposició d’intervencions plàstiques pel centre històric de Benissa.

De Marà. Pel GAB.
Organitza: Ajuntament de Benissa i GAB.

+Info: Ajuntament de Benissa.
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DÉNIA
Fins al 10 de setembre
C/ Marqués de Campo

3.000 años de cultura del vino Alicante
Organitza: Vinos Alicante Denominación de Origen.

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 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.

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
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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

DÉNIA
Del 2 al 18 de setembre

Casa Municipal de Cultura
Exposició del Col·lectiu ADAMA

Horaris: Laborables d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 21.00 h
Dissabtes d’11.00 a 13.30 h i de 18.00 a 21.00 h.

DÉNIA
Del 2 al 28 de setembre

Casa Municipal de Cultura.
Camino hacia la libertad

Amb les obres de Romualdas Pozerskis
Inauguració dijous 2 a les 19.00 h

Horaris: Laborables d’11.00 a 21.00 h
Dissabtes d’11.00 a 13.30h i de 18.00 a 21.00 h.

Vestíbul 1ª Planta

DÉNIA
Del 3 de setembre al 3 d’Octubre

Centre d’Art l’Estació
Conexión

Amb les obres d’Anton Gudzykevych i Mariia Zhurykova.
Inauguració divendres 3 a les 19.00 h

Horaris: tots els dies de

agenda cultural MACMA | SETEMBRE | 13



10.00 a 13.30 h i de 17.00 a 21.00 h.

PEDREGUER
Del 7 al 22 de setembre

Casa Municipal de Cultura
Lactància Materna Marina Alta

Concurs fotogràfic.
Premi: Lactància materna en altres cultures.

BENISSA
Dimarts 7

Centre d’Art Taller d’Ivars
De dimarts a dissabte – de 18.00 h. a 20.30 h.

Obertura de l’Exposició del Certamen de Pintura S. Soria 2021
Exposició fins al 2 d’octubre.

Organitza: Ajuntament de Benissa.

BENISSA
Del 8 de setembre fins al 28 d’octubre

Sala d’exposicions de la Seu Universitària
Primavera Musical. La música valenciana reviscola
Inauguració: dimecres 8 de setembre a les 11.00 h.

Horari: de dilluns a divendres de 10.00 h a 13.00 h i de 17.00 h a 20.45 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

ONDARA
Del 9 al 30 de setembre

Casa de Cultura
De vuelta a la vida

Exposició de pintura d’Alfredo Calvo .
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Visites en horari de  Casa de Cultura.

EL VERGER
Del 10 de setembre al –––

Torre dels ducs de Medinaceli
‘Street photography’ Vila de Pedreguer

Exposició fotogràfica.
Inauguració: Divendres 10 a les 19.30 h.

Organitza: Fundació Baleària i Ajuntament del Verger.

DÉNIA
Del 18 de setembre al 17 d’Octubre

Festival Ojos Rojos

Dissabte 18
17.00 h – C/ Marques de Campo

Exposició: Superhéroes, amb les obres de Dulce Piñon.
Exposició: Car Poolers amb les obres d’Alejandro Cartagena.

Exposició: En tránsito, amb les obres de Jerónimo Álvarez

18.00 h – Casa de Cultura
Xerrades dels artistes participants

Dissabte 19
Centre Social

Taller: El retrato, a càrrec de Jerónimo Álvarez.

Dissabte 25
Casa de Cultura

Taller: Biblioteca de Almas
Intervenció amb collage sobre un retrato trobat,

a càrrec de Nina Llorens.
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+Info: festivalojosrojos.com

XÀBIA
Divendres 17

Festival Ojos Rojos
Museu Arqueològic i Etnogràfic Soler Blasco

Artista: Bernard Plossu

Casa del Cable
Artista: Xavier Mollà

Centre d’Art Andrés Lambert
Artistes: Ire Lenes, Lucía Morate, Jose Luis Cuevas

Cactus Club & Shop
Artista Isabel San Ruperto

Galería Isabel Bilbao
Artista: Nina Llorens Peters

+Info: www.festivalojosrojos.com

DÉNIA
Del 23 de setembre al 8 d’Octubre

Casa de la Cultura de Dénia
Mirades Personals

Organitza: Fotoclub Cambra Fosca
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XERRADES I POESIA
PEDREGUER

Divendres 3
19.30 h – Av. Jaume I

Brigadistes: les brigades internacionals a Benissa i Dénia 1937 – 1938
Xerrada i presentació del llibre a càrrec de l’autor Robert Llopis.

Dins la programació de les I Jornades Culturals de la Fundació Família Costa i Costa.

DÉNIA
Divendres 17

20.00 h – Teatre Auditori
Poemas de las cinco

A càrrec de: Teresa Juan López
Entrada lliure amb invitació en www.notikumi.com o

el mateix dia 1 h abans.

PEGO
Dimarts 28

16.30 h – Casa de Cultura
Innovació territorial en el sector turístic i mercat laboral

Ponència organitzada per Labora – CREAMA.
Duració de 16.30 h a 19.30 h.

XÀBIA
Dimecres 29

20.00 h – Casa de Cultura
Reptes sobre la gestió de l’aigua al segle XXI

A càrrec d’ Enrique Cabrera.
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ACTES I PRESENTACIONS
PEDREGUER

Del 2 al 4
19.30 h – Av. Jaume I

I Jornades Culturals de la Fundació Família Costa i Costa
Dijous 2

Recital teatral a càrrec de Marina Mulet

Divendres 3
Brigadistes: les brigades internacionals a Benissa i Dénia 1937 – 1938..

Presentació del llibre a càrrec de l’autor Robert Llopis.

Dissabte 4
Recital musical a càrrec d’Agnés Villar.

ONDARA
Divendres 3

20.30h – Casa de Cultura
Diània paisatges costaners

Presentació del llibre  a càrrec de l’autor Just I. Sellés.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Divendres 24

19.00 h – Centre Social
Nits De Tinta

Presentació del llibre a càrrec de l’autor Jake Abbot.

PEDREGUER
Divendres 24

19.00 h – Casa Municipal de Cultura
Mosatros, els valencians i valencianes
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Presentació del llibre de Lluís Fornés.
Presenta: Joan Mestre i Fornés

PEGO
Del 24 al 26

Setmana Gastrocultural de Pego de 2021 + jornades gastronòmiques
+Info: Oficina de turisme Pego i les Valls.

CURSOS I TALLERS
BENISSA

Fins al 3
OAC (Oficina d’Atenció a la Ciutadania)

De dilluns a divendres – de 09.00 h. a 14.00 h.
Taller terapèutic postcovid-19

Taller del 13 de setembre al 6 d’octubre al Centre d’Excel·lència.
2 grups. Horari: de 10.00 h a 12.00 h – de 18.00 h a 20.00 h.

+Info: Departament de Serveis Socials. Tel. 965 731 197 serveissocials@ajbenissa.es
Organitza: Ajuntament de Benissa.

Col·labora: Diputació d’Alacant.

BENISSA
Fins al 10 de setembre

Cursos de Valencià 2021
Curs complet: 55€. 30 h lectives.

Per a residents estrangers (Inicial A1– A2).
Del 16 al 23 de setembre, els dijous de 8.30 h. a 10.30 h.

Per a castellano parlants (Elemental B1).
Del 16 al 23 de setembre, els dijous d’11.30 h a 13.30 h.

+Info: 965 730 058 ext. 265
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BENISSA
B2: de l’1 de setembre a l’11 de novembre
C2: del 2 de setembre a l’11 de novembre

Cursos de Valencià 2021
Curs complet: 110€. 60 h lectives.

B2:
Dilluns, dimecres i dijous: de 18.00 h. a 20.00 h.

C2:
Dimarts: de 18.00 h. a 20.00 h.

Dimecres i dijos: de 20.00 h. a 22.00 h.
Contacte: 674 204 596

PEGO
Del 16 al 30 de setembre

IES Enric Valor i el Col·legi Sant Antoni
Amb què connectes tu?

Taller per a un ús responsable de les Xarxes Socials.
Sergio Magán (Expert en Instagram).

+Info: Ajuntament de Pego.

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
19.00 h:  alumnat juvenil
21.00 h:  alumnat adult

Lloc: Laboratori
Cost: 10 € mensuals

Matrícula:  20 €
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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

DÉNIA
Dilluns 27

18.00 h – Auditori Centre Social Dénia
Dancing Mondrian

Cicle de tallers en el teatre amb públic.
Improvisació en moviment, composició instantània, música

Fins les 21.00 h.
Info i reserves: ESMOV 615125180 o esmoviment@gmail.com

PEGO
Del 22 al 26 de setembre

I Encuentro Aikido Marina Alta
Amb els sensei: Arturo Navarro, Juan Carlos Santurde,
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Leokeuvelaar i Paco Poveda.
Cost del curs:

Curs complet: 100 €
Cap de setmana:  65 €

Dies solts: 20 €
70% de descompte si formes part d’un club o associació

Allotjaments oficials:
Hotel Bellavista 966 400 400 - info@bellavistaresidential.com

Hotel Reig 965 572 407 - 616 917

DÉNIA
Dijous 30

19.00 h – Biblioteca
Entendre la Poesia

Cada dijous, fins al 4 de novembre,  hi haurà una sessió.
Tallers de poesia.

Aquesta sessió serà a càrrec de Jordi Solà Coll.
Taller gratuït. Inscripció prèvia al tel 96 578 36 65 o a biblioteca@ayto-denia.es

Organitza: Biblioteca de Dénia.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Fins al 30 de setembre

Matriculació a les Escoles Municipals de Música i Dansa,
Escoles Esportives i Persones Adultes

Matrícula dels cursos de l'Escola Municipal de Música i Dansa
+ Info a l'escola municipal de música. tel. 966493369 ext. 5160.

Matrícula dels cursos del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes
+ Info a la Biblioteca Municipal. tel. 966493756.

Matrícula dels Cursos de les Escoles Esportives Municipals
+ Info a la Piscina Municipal. 966493369 ext. 5180.
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PEDREGUER
Fins al 30 de setembre

17.00 h – Casa Municipal de Cultura
Inscripció a l’Escola d’Adults

Horari: de 17.00 a 21.00 h.
Cost: 18 €.

Classes d’anglès I i II, informàtica I i II, castellà per a estrangers I i II, valencià per a
estrangers, valencià B1, C1 i C2, proves de graduat de l’ESO i alfabetització.

+Info: .fpa.pedreguer@gmail.com

CONVOCATÒRIES
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.

Consulta les bases a
https://drive.google.com/file/d/1JRpcYq88FW7_-czr9V-uozKPuoQCUuG1/view

BENISSA
Fins al 10 de setembre

OAC (Oficina d’Atenció a la Ciutadania)
De dilluns a divendres – de 09.00 h. a 14.00 h.

Inscripcions cursos de Valencià 2021
Curs complet: 55€. 30 h lectives.

Per a residents estrangers (Inicial A1– A2).
Del 16 al 23 de setembre, els dijous de 8.30 h. a 10.30 h.

Per a castellano parlants (Elemental B1).
Del 16 al 23 de setembre, els dijous d’11.30 h a 13.30 h.

+Info: 965 730 058 ext. 265
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PEDREGUER
Fins al 15 de setembre

Premi al millor treball acadèmic d’àmbit local i comarcal
Premi organitzat a càrrec de la Fundació Família Costa i Costa.

Únic premi al millor Treball de Fi de Grau (TFG) o
Treball de Fi de Màster (TFM), realitzat al llarg dels

cursos acadèmics de 2018/2019, 2019/2020 o 2020/2021.
Premi de 500 €.

El treball ha de ser d’àmbit local del municipi de Pedreguer i
comarcal de la Marina Alta, en el camp de les Humanitats,
Ciències Socials, Ciències Naturals i Ciències de la Salut.

+Info: www.fundaciofamiliacostaicosta.cat

BENISSA
Fins al 30

Casal Jove
Inscripcions curs anglés. Grau B1

Per a majors de 16 anys.
Preu: 40€/mes. Places limitades.

Curs: de l’1 d’octubre fins al 17 de juny de 2022.
Divendres de 17.00 h a 19.00 h.

+Info: Casal Jove i El Brúfol.
Tel. 650 914 115. admielbrufol@gmail.com

Organitza: El Brúfol.
Col·labora: Ajuntament de Benissa.

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.
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BENISSA
Tot el mes

Piscina Municipal de Benissa
Connecta: cos, ment i emoció
Per a xiquets/es de 6 a 12 anys.

Els dimarts i dijous de 16.15 h a 17.00 h.
Preu: 26€ al mes.

Organitza: Ajuntament de Benissa.

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.

FESTES
SANET I ELS NEGRALS

Fins al 4 de setembre
Festes Sanet i els Negrals 2021

Dijous 2
11.00 h – Volteig general de campanes.

12.00 h – L’Agrupació Musical la Rectoria amenitzarà diversos llocs del poble.
12.30 h – Missa Solemne en honor al Santíssim Crist de la Salut cantada per la

coral de la Rectoria.
19.00 h – En el carrer Ample concert de l’Orquesta de la marina Alta del Institut

d’estudis Musicals Marina Alta (OMA). Patrocinat per la Excma. Diputació Provincial
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d’Alacant.
22.30 h – Espectacle de focs artificials en el poliesportiu que podrán disfrutar

desde les cadires de la plaça del Crist.
23.00 h – Tribut al Pop Español amb l’Orquesta No Coment, patrocinada per la

Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

Divendres 3
12.00 h – Volteig General de Campanes.

19.00 h – Actuació de la Colleta del Verger (Espai de Música Jove del Verger),
patrocinat per la Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

22.30 h – Entrega dels trofeus del I Campeonat de Domino.
23.00 h – Actuació dels Grans Mestres de la Màgia, patrocinat per la Excma.

Diputació Provincial d’Alacant.

Dissabte 4
23.00 h – Concert de la orquesta Pato amb el títol “Trau la llengua”.

*No es podrà menjar en la via pública ni recintes dels actes.
Tos els actes serán sentats i s’hauran d’inscriure en l’Ajuntament.

Preferencia els empadronats i residents.
Llocs i horaris poden ser modificats segons les restriccions que existeixen en aquest

moment del covid.*

LA XARA
Del 17 al 21 de setembre

Pistes esportives de la Xara
Festes Culturals La Xara 2021

Divendres 17
23.00 h – Musical ‘The Talent’

Dissabte 18
9.00 h – Partida de pilota valenciana al C/Federico Domenech

19.00 h – Gisela
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23.00 h – Tribut a ‘El último de la fila’

Diumenge 19
12.00 h – Concert de la banda de música de Dénia

18.00 h – Grans il·lusions del Mag Keko
23.00 h – Hipnosi -Mentalisme Toni Pons

Dilluns 20
18.00 h – Espectacles David ‘Salvem el planeta’ a la Pl. del cinema

21.00 h – Teatre ‘F’ el llibre de les cares de Tarannà Teatre

Dimarts 21
18.00 h – Teatre infantil ‘La història de Ferdinand’ de Tarannà teatre.

20.00 h – Concert de la Colla de dolçaines
22.00 h – Monòleg d’Oscar Tramoyeres ‘Vertaderes mentides’

23.30 h – Coets en honor a Sant Mateu. Fi de festa.

GATA DE GORGOS
Del 18 de setembre a l’1 d’octubre

Actes en honor a Sant Miquel Arcàngel

Dissabte 18
23.00 h – Festigata, amb l’actuació de Valira i Oques Grasses

Divendres 24
22.00 h – Orquestra No Comment

Dissabte 25
13.00 h – Cervesa a banda

22.00 h – Orquestra La Pato
1.00 h – Correfoc

Diumenge 26
13.00 h – Cervesa a banda
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Diumenge 26
13.00 h –  Cervesa a banda

Dimecres 29
12.00 h – Solemne missa de la festivitat de Sant Miquel

13.00 h – Cervesa a banda
20.00 h –  Processó de Sant Miquel

22.00 h –  Castell de focs de la pirotecnia Ricasa

Divendres 1 Octubre
22.00 h –  Orquestra La Tribu

VISITES GUIADES I RUTES
PEGO

Dissabte 4
19:00 h –  Lloc d’inici sols inscrits

Ruta etnobotànica a la Marjal
Ruta accessible, a càrrec d’Endèmica. Places limitades. Gratis.

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

PARCENT
Diumenge 5

? h –  Lloc d’inici sols inscrits
El Carrascar de Parcent

Dins del cicle ‘Diumenges Marina Alta’ Ruta a càrrec de Tururac.
Places limitades, 5 € per persona i dia.

Inscripció prèvia obligatòria a la web: www.diumengesmarinaalta.com
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LLÍBER
Diumenge 5

?  – 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.

ORBA
Dissabte 4 i diumenge 5
10.00 h – C/Alacant, 10

Museu del fang
Obertura del museu dissabte i diumenge pels matins de 10 a 13.30 h.

i dissabte de vesprada de 17.00 h a 20.00 h. Entrada gratuïta.
Per a visites guiades (free tour) i tallers de ceràmica,

cal consultar la programació específica a @culturitza’t orba.

ORBA
Dissabte 11 i diumenge 12

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 12

? h –  Lloc d’inici sols inscrits
La cresta del Cavall Verd

Dins del cicle ‘Diumenges Marina Alta’ Ruta a càrrec de Tururac.
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Places limitades, 5 € per persona i dia.
Inscripció prèvia obligatòria a la web: www.diumengesmarinaalta.com

PEGO
Dissabte 18

9.00 h – Parking Muntanyeta Verda
Aigua i arròs a la Marjal

Reserva: parque_pegooliva@gva.es - 679 195 227

PEGO
Dissabte 18

9.30 h – Lloc d’inici sols inscrits
Parotets i ocells a la marjal de Pego

Ruta a càrrec de Pau Lucio. Gratis. Organitza: Ajuntament de Pego
Inscripció prèvia obligatòria a la web: www.pegoilesvalls.es

PEGO
Dissabte 18

20.00 h –  Lloc d’inici sols inscrits
Senderisme a la llum de la lluna

Ruta a càrrec de Tururac. Gratis. Organitza: Ajuntament de Pego
Inscripció prèvia obligatòria a la web: www.pegoilesvalls.es

ORBA
Dissabte 18 i diumenge 19

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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ONDARA
Diumenge 19

9.00 h – Lloc per determinar
Ruta dels riuraus: Riuraus ara i adès.

Inscipcions: María, al telèfon 616.043.173
Organitza: Regidoria de Patrimoni.

PEDREGUER
Dissabte 19

9:00 h –  Porxes
Canvis agraris al camp de Pedreguer

Itinerari pel terme.
Guia Josep Marqués, Arqueòleg.

Inscripció a la Casa de Cultura fins al 17 de setembre
(limitada a 30 persones).

Cost 2€

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Diumenge 19

? h –  Lloc d’inici sols inscrits
Ruta de la Serp – Puig Llorença – Cala Llebeig

Dins del cicle ‘Diumenges Marina Alta’ Ruta a càrrec de Tururac.
Places limitades, 5 € per persona i dia.

Inscripció prèvia obligatòria a la web: www.diumengesmarinaalta.com

PEGO
Dissabte 25

9:00 h –  Aparcament d’Oliva Nova
Els misteris de les dunes

Reserves: parque_pegooliva@gva.es - 679 195 227
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PEGO
Dissabte 25

19.00 h –  Lloc d’inici sols inscrits
Visita guiada al cultiu de l'arròs

Gratis. Organitza: Ajuntament de Pego
Inscripció prèvia obligatòria a la web: www.pegoilesvalls.es

ORBA
Dissabte 25 i diumenge 26

10.00 h – C/Alacant, 10
Museu del fang

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

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

PEDREGUER
Dissabte 26

9:00 h –  Porxes
El castell de l’Ocaive,

consolidació estructural del monument
Itinerari pel terme.

Guia Pasqual Costa, Arqueòleg.
Inscripció a la Casa de Cultura fins al 24 de setembre.

(limitada a 30 persones).
Cost 2€

PEGO
Diumenge 26

9.30 h –  Lloc d’inici sols inscrits
Dona-tour. Dia mundial del turisme

Organitza: Tu anfitriona SL
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Inscripció prèvia obligatòria a la web: www.pegoilesvalls.es

BENISSA
Diumenge 26

Pedalant entre Riuraus
Inscripcions i informació: 616 043 173 (per whatsapp).

De 9.30 h. a 11.30 h.
Fins a 3 dies abans de l’activitat.

Preu: 10 / 5€ (possibilitat de lloguer de bicis).
Organitzen: Endèmica – Ruta del Riuraus – Ajuntament de Benissa.

PEGO
Tots els dissabtes

10.00 h – Pl. Ajuntament
Ruta urbana pel nucli històric de Pego

Gratis. Organitza: oficina de turisme de Pego
Inscripció prèvia obligatòria a la web: www.pegoilesvalls.es

I MÉS ENCARA
BENISSA

Dijous 10
Centre Social Bèrnia

Donació de sang a Benissa
Organitza: Centre de Transfusions CV.

Col·labora: Ajuntament de Benissa.

DÉNIA
Dissabte 18 i diumenge 19

Fira d’associacions
Inscripció: Seu electrònica de l’Ajuntament de Dénia, fins al 3 de setembre.
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PEGO
Del 24 al 26 de setembre

Setmana Gastrocultural de Pego de 2021 + jornades gastronòmiques
+Info: Oficina de turisme Pego i les Valls.

BENISSA
Diumenge 26
10.30 h. – ??

Neteja submarina i litoral de Benissa
Inscripcions: mediambient@ajbenissa.es

Club Nàutic Les Bassetes.
Organitza: Regidoria de Medi Ambient.

Col·labora: CN Les Bassetes, Buceo Les Bassetes i Benissa Impuls.

AVANÇAMENT D’OCTUBRE...

DÉNIA
Divendres 1 d’ocubre
20.00 h – Magazinos
Festival Ojos Rojos

Inauguració de l’exposició de Pekineses,
amb les obres de Luis Babylón. Sala Turia.

Dins de la programació del Festival Ojos Rojos
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DONA’T D’ALTA – FENT CLIC ACÍ
O seguiu-nos a les Xarxes Socials!
Posa m’agrada a la nostra pàgina

de facebook!
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ACTUALITAT

La MACMA llença el seu nou Wikiloc comarcal baix el lema

“Descobrim la Marina Alta”

La MACMA a través de la
seua àrea de treball de
patrimoni i cultura,
presenta el nou wikiloc
comarcal en el que es
recullen les rutes
senderistes que podem
trobar arreu de la
comarca. Totes elles
senyalitzades i esperant
als i a les visitants per
gaudir dels nostres
pobles.

Amb un total de 160
rutes, que recorren de
nord a sud i d’est a oest

tota la nostra comarca, un és l'element denominador comú, descobrir el
patrimoni natural i cultural de la Marina.

Aquest és el primer pas d’un pla de treball que tingué el seu
precedent el 2019, amb el Mapa de la Marina Alta, i que arribarà fins 2022,
quan la Mancomunitat estrenarà un espai web amb tota la informació
sobre museus, patrimoni cultural visitable, rutes aquàtiques, zones
d’escalada, i com no, l’estrella de la comarca, rutes senderistes i culturals.

“Entre l’equip tècnic que ha format part de la posada en marxa del
wikiloc comarcal, trobem els diferents estudiants de pràctiques, així com
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salaris joves que han passat per la MACMA durant aquests 2021 i que han
fet seu aquest projecte”, ha destacat la tècnica de patrimoni i cultura de
l’entitat. A més a més, ha volgut insistir en l’estreta col·laboració amb els
ajuntaments, ja que aquest projecte compta amb el suport del personal
tècnic i regidories de patrimoni, cultura i turisme dels ajuntaments de la
comarca, que han ajudat en tot moment en facilitar la informació
necessària que nodreix aquesta APP.

Per la seua banda, José Ramiro Pastor, president de la
Mancomunitat, ha destacat la importància d’apostar per un i una visitant
de proximitat, respectuosa amb el medi ambient i la cultura dels nostres
pobles i dels seus habitants. “La intenció de la MACMA –ha continuat
explicant Ramiro– és que la marca que ara comença a veure la llum, a la
qual hem anomenat ‘Descobrim la Marina Alta’, a poc a poc vaja
relacionant-se amb una destinació i un producte de qualitat humana,
ambiental i cultural, única per la seua idiosincràcia”.

La Mancomunitat, dins d’aquest pla de treball plurianual, preveu
també el llançament d’un nou llibre de la col·lecció editorial pròpia, dedicat
al territori i a descobrir els pobles a través del seu paisatge i les seues
sendes, anomenat “L’‘Atles de la Marina Alta”.

ENLLAÇ PER ACCEDIR AL PERFIL DEL WIKILOC ‘Descobrim la Marina Alta’:

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=7270167

*Imatges d’alguns dels llocs visitables durant les rutes que es poden trobar al

Wikiloc comarcal.
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RESSENYES
RECERCA
Joan Ivars Cervera
Paisatge dels riuraus. Arquitectura, herència i reptes.
Ed. Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta.

Joan Ivars Cervera, investigador i
catedràtic valencià, va nàixer a
Teulada l'any 1947. Va ser
vicepresident de la Societat
d'Onomàstica, entitat d'àmbit dels
territoris de parla catalana que
investiga sobre l'Onomàstica
tradicional i actual, com una branca
de la Filologia i com auxiliar d'altres
ciències. També participa en altres

entitats com la Societat Valenciana de Genealogia i Heràldica i l'Associació
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Igualment ha participat en
diversos projectes com l'Atlas Toponímic Valencià, com a coordinador de les
comarques del nord alacantines, a més de dur a terme moltes conferències i
congressos amb l'objectiu de recuperar la cultura
i tradicions valencianes.

El paisatge d’un territori, el de la Marina. Un
element definitori: els riuraus. A partir d’aquests
dos elements es va celebrar a Benissa l’any 2012
el I Congrés Nacional sobre els Riuraus. Els
treballs que s’hi donaren a conèixer veuen hui la
llum en la present publicació. Experts en
arquitectura, educació, etnologia, història i
turisme se centraren en l’origen, l’evolució, les
característiques i les tipologies dels riuraus, i la
vida sorgida al caliu d’aquests espais de treball i
de convivència.
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NOVEL·LA
Coordina: Joan Miquel Almela Cots
Autors: AA.VV.
Setze relats de guerra. La novel·la d’un poble enfrontat. Pego (Marina
Alta)

Joan Miquel Almela Cots (1975, Pego),
arxiver municipal de Pego. En l’any 1997
es va llicenciar en Humanitats per la
Universitat Jaume I de Castelló, lloc on va
començar a col·laborar en petites revistes
que editaven els mateixos alumnes i a
descobrir el seu amor per la literatura. Els
dos anys següents els dedicà a realitzar

els cursos de Doctorat, amb la tesi de llicenciatura sobre l’estructura de la
propietat a la vall de Pego a la baixa edat mitjana, que va presentar l’any 2007
a la Universitat de València. Des de 1999 començà a col·laborar en el Llibres
de festes de Pego i en altres revistes locals i comarcals com ara Levante EMV
o en periòdics com La Marina Plaza. Des de l’any 2004 coordina les Jornades
d’Estudis “Carmel Giner Bolufer” de Pego i les valls i també és autor de més
d’una vintena d’articles d’investigació històrica, a banda dels llibres.

La majoria de les històries de la Guerra Civil
quedaren com a novel·les mai escrites
En setze relats de guerra hi ha històries familiar
íntimes i tràgiques en el front de guerra, de xiquets
refugiats, de frares amagats, de desertors, de
repressions de guerra i postguerra, de dies de presó,
d’exili, de camps d’extermini, de fam…
No hi ha cap dubte que la qualitat que puga tenir
aquest llibre es deu a la qualitat dels relats i a la mà
pròpia dels seus autors que han participat en aquest
projecte de recuperació de la memòria històrica i de
recuperació de la nostra memòria col·lectiva.
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MÚSICA
Bisserots
Blanc i negre
Ed. 2008

Tot va començar l'any 2005,
en el poble de Jesús Pobre,
quan Santi, Jake i Jordi van
quedar per tocar un dia junts
a veure què passava i al llarg
d'aquest any va anar
formant-se el grup. El seu
primer concert va ser l'any
2006 en Jesús Pobre i des de
aquell dia han continuat fent

concerts amb grups com Carcoma, Sant Gatxo, Aspencat, Lilit i Dionis,
Broke, One Paper Left…

A finals de 2008 aquest grup va començar
a treballar en el que seria el seu primer
disc, Blanc i Negre, compost d’11 temes,
tot compost i escrit per Bisserots i que va
veure la llum a principis de 2009,
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L’ENTREVISTA DEL MES
ENTREVISTA A L’EQUIP DE DINAMITZACIÓ JUVENIL COMARCAL

Carla Llavori, Àlex Alemany, Francesc Ballester i Majo Puig són el
personal dinamitzador juvenil amb el que la MACMA i la Xarxa Jove Marina
Alta compta per al pla de dinamització jove comarcal.

Ells i elles, amb formació com a Tècnics d’Animació Sociocultural i
Turística, seran el personal encarregat d’obrir els nous punts d’informació
juvenil distribuïts pels pobles menors de 5.000 habitants a partir de
setembre.

A més a més, també són el personal encarregat d’estudiar els
resultats de les enquestes dels plans de participació jove, així com de
redacció del pla jove amb la informació recollida a peu de carrer.
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-En aquesta ocasió tot queda a
casa però no per això té menys
valor així que moltes gràcies per
participar en aquest espai i
explicar-nos detingudament en
que consisteix el Pla Jove en el
que esteu treballant. Per a
aquelles persones que no
coneixen la línia estratègica de
treball marcada des de l’IVAJ, ens
podrieu explicar exactament com
s’ha anat posant en marxa aquest
pla de treball i com es coordina
des de la Conselleria?

El Consell va aprovar, en 2017,
el Pla Valencià d'Inclusió i
Cohesió Social, un document
director que busca coordinar
transversalment totes les
polítiques de la Generalitat.

En aquest marc es va crear el
Pla Concertat de Joventut 2019 -
2023 de l'Institut Valencià de

Joventut (IVAJ), conegut també
com el Pla de Municipalització de
les Polítiques Integrals de
Joventut o Estratègia Valenciana
de Joventut 2019 - 2023.

L'objectiu de l'Estratègia
Valenciana de Joventut és
regular, tant els drets i deures,
com els serveis i programes als
quals han de tindre accés les
persones joves, com les
competències compartides entre
la Generalitat i l'Administració
Local.

Per a poder dur a terme els
objectius marcats a l'Estratègia
Valenciana de Joventut, l'IVAJ ha
dotat de finançament, per a la
contractació de personal tècnic i
dinamitzador de joventut, als
pobles majors de 5.000 habitants
i a les mancomunitats de tot el
territori valencià, en
representació dels pobles de
menys de 5.000 habitants.

Pel que fa a la Marina Alta ha
estat un procés lent, però
fructuós, la incorporació
progressiva del diferent personal
tècnic i de dinamització juvenil
als municipis. Actualment els
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municipis que compten amb
personal tècnic, i en alguns
casos també compten amb
figures de dinamització juvenil,
són: Calp, Dénia, Pedreguer,
Benissa, Teulada Moraira, Xàbia,
Ondara, Pego i Gata de Gorgos.

A més, la MACMA també ha
reforçat l'àrea de joventut amb la
incorporació de personal de
dinamització juvenil, que té com
a objectiu atendre als joves, de
12 a 30 anys, dels 24 pobles de
menys de 5.000 habitants de la
Marina Alta, sent els següents: El
Verger, El Poble Nou de
Benitatxell, Els Poblets, Benimeli,
El Ràfol d'Almúnia, l'Atzúbia,
Sanet i els Negrals, Beniarbeig,
la Vall d'Ebo, la Vall d'Alcalà, la
Vall de Gallinera, la Vall de
Laguar, Sagra, Murla, Benidoleig,
Benigembla, Orba, Llíber, Xaló,
Parcent, Castell de Castells, La
Llosa de Camatxo, Alcalalí i
Senija.

-Majo, tu eres la coordinadora del
present equip i la primera en ser
contractada per a tal propòsit,
ens podries explicar els objectius
i finalitats d’aquest pla jove?

L’Estratègia Valenciana marca
com a primer objectiu
l’elaboració dels diferents Plans
de Joventut Locals dels
municipis majors de 5.000
habitants, i a més dels Plans
Joves Comarcals, realitzats per
les mancomunitats.

Aquest document marc,
contextualitzat en cada municipi
o comarca, s’elaborarà rere un
procés de diagnosi de la realitat
de la joventut. Per eixe motiu, els
passats mesos des de la Xarxa
Jove de la Marina Alta (formada
per totes les regidories de
joventut de la comarca) ha
encetat un procés de consulta
amb tots els agents socials que
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interactuen amb joves i
directament amb els fragments
poblacionals d’entre 12 i 30 anys.

Els diferents plans joves de la
Marina Alta pretenen ser el
document mare que ha de servir
de referència per a la planificació
i desenvolupament de les
polítiques de Joventut i crear un
pla d’intervenció en els principals
àmbits d’acció, que envolten a la
joventut, on cal cobrir
mancances.

En aquest procés de recerca, els
Punts i Centres d’Informació
Juvenil d’arreu de la comarca
pretenen ser l’enclavament de
referència per a la joventut de la
Marina Alta, de 12 a 30 anys.
Sent així un punt de trobada per
a escoltar directament al jovent
de la comarca.

-Pel que respecte a les enquestes,
Àlex, què es pretén amb
l’enquesta jove i com heu fet per
arribar a la gent jove del carrer, i
sobretot a les diferents edats de
joves de la comarca?

El que pretenem en les
enquestes realitzades és
recopilar informació rellevant

sobre els i les joves de la
comarca de 12 a 30 anys i així
fer que el Pla Jove que estem
realitzant tinga un sentit.

Les enquestes són la part inicial
del Pla Jove per a poder fer un
anàlisi de la realitat de la Marina
Alta, en elles es pregunta al
jovent pels avantatges i les
problemàtiques que té la gent
jove en el dia a dia, de manera
personal, el grup d'amics i
amigues o familiars, amb la
societat o amb el seu municipi.

Per a realitzar les enquestes als
diferents municipis ens hem
coordinat amb els 13 instituts
d'educació secundària públics
que tenim en la Marina Alta on
es troben la majoria dels i les
joves entre 12 i 18 anys per a
realitzar durant les hores de
tutoria les enquestes de manera
dinamitzada i així arribar més al
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jovent. En la franja d'edat dels 18
als 30 és més difícil arribar, hem
realitzat una campanya per les
xarxes socials amb l'enquesta
digital en la qual ha col·laborat
una part de la gent jove i també,
aprofitant els punts de vacunació
de cada municipi, alguns
professionals de la joventut han
estat presents aquest passat
mes d'agost realitzant les
enquestes als i les joves que
anaven a vacunar-se.

–Un dels membres d’aquest
equip, a més a més, és sociòleg
pel que és especialista en la
interpretació de les dades
recollides, Francesc, ens podries
avançar que estàs detectant ja en
les enquestes com a destacades
prioritats o preocupacions de la
gent jove de la Marina Alta?

Com bé a dit Alex, tot i trobar-nos
en un punt inicial de les
enquestes ja podem extreure
algunes dades reveladores.

En primer lloc, trobem que el
jovent remarca la preocupació pel
seu futur: No saber que estudiar,
la manca d’oportunitats laborals,
els treballs precaris que esperen
al finalitzar els estudis, etc. son
unes respostes que podem
considerar generalitzades en tots
els municipis i instituts on s’han
realitzat enquestes.

En segon lloc, podem parlar d’una
preocupació com és la falta de
consideració de la joventut,
respostes com “els majors no ens
escolten” o “l’ajuntament no ens
fa cas perquè som joves” treuen
a la llum una necessitat dels i de
les joves en ser partícips de la
vida quotidiana del seu municipi o
comarca, alhora es converteix en
un repte per a nosaltres, el donar
veu des dels Punts Joves a
aquest sector de població tan
important.

El territori en si, també és una
preocupació bastant
generalitzada, ja que molts i
moltes joves remarquen
necessitats com el poder viure en
el seu municipi, les
comunicacions en transport
públic, que tinga tots els serveis
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que ells consideren necessaris
(espais d’oci, activitats culturals,
espais per fer esport...) o altres
aspectes com el despoblament
en el municipi o la massificació
turística.

En l’apartat personal, podem
parlar de dos aspectes
importants: Per una banda les
relacions socials entre la joventut,
arribant a convertir-se en un
problema per molts i moltes joves
allò relacionat amb la possibilitat
de perdre amistats, de no poder
veure-les tant com abans per la
pandèmia, etc.

I per l’altra l’ajuda mútua, el
respecte, la tolerància o els valors
en la diversitat son unes
preocupacions entre el jovent que
considere esperançadores.

-I quines dates teniu previstes al
respecte de la redacció del pla
jove i de la seua implementació,
Carla?

L'Estratègia Valenciana de la
Joventut prevé una durada del
Pla Estratègic des del 2019 fins
al 2023. O sigui, és a vista què
finalitze la redacció i
implementació l'any 2023.

Actualment estem treballant en la
part de l'anàlisi, aquesta és la
fonamentació i sondatge de la
realitat de la Marina Alta, per
això hi estem activament amb la
recollida d’una banda,
d'informació qualitativa i
quantitativa, amb enquestes a
les joves, informadors claus,
persones que treballen en el
sector juvenil i d’altra, amb la
recollida estadística dels serveis
que tenen impacte juvenil en el
territori com són aquests i entre
altres, Creama, Massma, Upcca,
etc.

Aquesta primera part és un
apartat fonamental perquè el pla
tinga una base ferma i es puguen
crear transformacions reals en la
societat, parlant d'una manera
temporalitzada en aquest tram
inicial del pla, la previsió és
presentar-la aquest novembre,
per fer una avaluació contínua i
reprendre amb la resta del pla
estratègic de la Joventut de la
Mancomunitat de la Marina Alta.

-Seguim amb tu Carla, explica’ns
un poc en què consisteixen els
punts joves que aneu a obrir a
partir de setembre als pobles de
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menys de 5.000 habitants i
explica’ns perquè sols als pobles
de 5.000 habitants?

Doncs el que anem a fer és oferir
un servei per als i les joves de 12
fins a 30 anys a les 24
poblacions menors de 5.000
habitants de la Marina Alta, la
idea va sorgir d'una carència
detectada, ja que actualment, no
compten amb cap professional
juvenil que hi estiga treballant
directament en aquestes
poblacions i que de base,
compten amb escassos recursos
juvenils o que no hi estan en
funcionament, el nostre objectiu

principal és oferir un servei de
proximitat en cada una
d'aquestes poblacions.

El/la jove podrà d'una banda,
apropar-se al servei per
informar-se i assessorar-se
d'ajudes de lloguer, habitatge,
oferta educativa, etc. I tanmateix
poder rebre tota l'oferta cultural
que comptem en la Marina Alta, i
d'altra banda, durem a terme
activitats d'oci i temps lliure en el
mateix Punt Jove.
En conclusió, un
acompanyament que esperem
que amb el temps es cree una
identitat en el poble i es faça un
servei fonamental per al jovent.

-Pel que respecta a la tria dels
llocs com ha sigut el procés, s’ha
avaluat l’espai junt al municipi,
heu proposat el lloc vosaltres… I
per últim què podran trobar els i
les joves de la nostra comarca si
van a visitar-vos als punts joves,
Àlex?

Com la línia estratègica de treball
marcada des de l'IVAJ, entre
altres, és donar suport als pobles
menors de 5.000 habitants que
no tenen personal tècnic de
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joventut, vam decidir crear un
projecte de Punts Joves.

Per a portar a terme aquest
projecte ens hem reunit amb tots
els regidors i les regidores de
joventut dels ajuntaments, per a
explicar-los la nostra idea i
consensuar un espai atractiu per
als i les joves del municipi.

Els espais que buscàvem,
depenent de les possibilitats de
cada municipi, eren espais
externs a l'ajuntament, diàfans
amb taules i cadires i accés a
wifi. Un lloc on el i la jove estiga
còmoda, puga passar la
vesprada, informar-se sobre
formació, treball, habitatge,
ajudes, subvencions, etc. aportar
propostes d'activitats o
campanyes per a la gent jove o
per al municipi i sobretot tindre
un espai propi per als joves on
promoure la participació juvenil i

acompanyar-los en l'etapa
d’aprenentatge.

-A més a més dels Punts joves
que aneu a obrir, ens podrieu
explicar en quins altres projectes
esteu immersos ara mateix,
Francesc?

La tasca de l’àrea de joventut de
la MACMA no seria en part
possible sense l’existència de la
Xarxa Jove de la Marina Alta,
composada per totes les
regidories de joventut de la
comarca i en extensió pel seu
personal tècnic especialitzat en
aquest camp.

A principi d’aquest 2021, la
Xarxa Jove de la Marina Alta va
marcar una sèrie de projectes de
caràcter comarcal els quals poc
a poc estem donant forma, sent
els següents:

– III Concurs de Jóvens
Promeses: projecte comarcal
que pretén recolzar la creativitat
de la joventut en el camp del ball,
curtmetratge, micro teatre,
monòleg, cant i màgia.

– Catàleg d’Oci en Xarxa: un
catàleg de consulta, dirigit als
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ajuntaments, sobre totes les
empreses o autònoms que
ofereixen tot tipus d’activitats
dirigides a joves. Amb l’objectiu
de facilitar la gestió cultural a les
diferents regidories de joventut
en el camp de joventut.

– Curs de Monitor-a d’Oci i
Temps lliure i Campament
d’estiu.

– Col·laboració, conjuntament
amb l’Agenda AVANT
antidespoblament, amb els
Camps de Voluntariat
Europeus DeAmicitia.

– Creació del nou web de la
Xarxa Jove de la Marina Alta

– Activitats sobre el foment de
la igualtat i prevenció de
violència de gènere.

– II Curs de formació en
construcció de pedra seca,

conjuntament amb l’àrea de
cultura de la MACMA.

– Art Jove a la Marina: projecte
artístic basat en la creació d’una
exposició col·lectiva itinerant
d’obres de joves de 16 a 30
anys, residents a la Marina Alta.

– Creació de la Guia General
de la Xarxa Jove: en breu
publicarem un díptic on es
recullen totes les necessitats
informatives que pot tindre un
jove (assessorament educatiu,
laboral, habitatge…)
– I Jornades sobre nova
ruralitat: jornades que pretenen
ser un punt de trobada entre la
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joventut més adulta per a parlar
de problemàtiques que troben en
el seu dia a dia i amb l’objectiu
de recollir propostes de millora
per a canalitzar-les a les
institucions públiques pertinents.

-I ja per últim, per a tot l’equip,
com afronteu el nou repte de
realitzar treball ‘in situ’ als pobles
i què espereu poder aconseguir
amb aquests punts joves?

Carla: Jo destacaria que ens
proposem que la joventut tinga
clar els serveis que oferim, que
siguen partícips d'ells i es creen
sinergies de millora i
aprenentatge.

Francesc: D'aquests punts cal
també destacar el repte de donar
un servei a uns pobles que
sembla que només existisquen
uns pocs mesos a l’any i que
malgrat tindre menys habitants
mereixen la mateixa atenció que
la resta.

Majo: Crec que centrant-nos a la
Marina Alta, l'obertura dels Punts
d'Informació Juvenil als 24 pobles
de menys de 5.000 habitants és
un repte de gran envergadura per

a la MACMA, i del que el personal
tècnic creguem que cal apostar.

Àlex: En general crec que tot
l’equip estem molt il·lusionats
perquè en el fons, la nostra
formació com a TASOCT fa que
siguem gent de carrer i sobretot
de contacte amb el jovent.

Pàgina web:
www.macma.org

Facebook:
https://www.facebook.com/Xarxa
JoveComarcaldelaMarinaAlta

Instagram:
https://www.instagram.com/xarx
ajovemarinaalta/

Contacte: xarxajove@macma.org

agenda cultural MACMA | SETEMBRE | 51

http://www.macma.org
https://www.facebook.com/XarxaJoveComarcaldelaMarinaAlta
https://www.facebook.com/XarxaJoveComarcaldelaMarinaAlta

