
| OCTUBRE 2021 |

Nou d’octubre. Sant Dionís i la mocadorà.

#DiadaAutonòmicaValenciana
#DiaDelsiLesEnamoradesValencianes



MÚSICA CLÀSSICA
XÀBIA
Dijous 7

19.30 h – Pl. de l’Església
Sonrolla: Un imaginari musical

Concert audiovisual de piano a càrrec de Marta Espinós.
+Info: Ajuntament de Xàbia.

XÀBIA
Dissabte 23

21.00 h – Església de Sant Bertomeu
Recital d’òpera i sarsuela

Amb Montserrat Martí Caballé (soprano), Luis Santana (Baritono)
i Francesc Blanco (pianista). Preu: 5€.

+Info: Ajuntament de Xàbia.

ALTRES MÚSIQUES
BENIARBEIG

Divendres 1
20.00 h i  22.30 h

Concert de la Unió Musical Beniarbeig
Campanya d’Intercanvis 2021 de la FSMCV.

+Info: Ajuntament de Beniarbeig.

ELS POBLETS
Divendres 1

21.30 h – Bar Rt. La Bresca, Camí Guadiana 3
Setla Quartet
Jazz & Blues.
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Dintre del 8é Circuit de Música als bars dels Poblets, concert a càrrec del grup Setla
Quartet. Esta banda està formada per músics de proximitat on interpreten un

Jazz-Swing tradicional, Bossa Nova i Funky.
Quartet format per: Natxo Guardado (guitarra) / Héctor Mañana (veu) / Alfred Roselló

(contrabaix) / Sergio Juan (bateria).

XÀBIA
Dissabte 2

12.00 h – Placeta del Convent
Intercanvis

Concert del grup Xirimitab’s.
Xiri-concert Vermuts.

PEGO
Dissabte 2

19.00 h – c/ Sant Miquel
Concert de Tardor

+Info: Ajuntament de Pego.

ELS POBLETS
Diumenge 3

12.00 h – Auditori Municipal
Concert Música de Banda

La Unió Musical Els Poblets.
Sota la direcció de Miquel Ibiza.

Entrada gratuïta. Aforament limitat i mascareta obligatòria.

PEDREGUER
Del 3 d’octubre al 7 de novembre

Església de la Santa Creu
25 Aniversari concerts de la tardor. Festival Internacional d’Orgue.

Dedicat a la memòria d’Albert S. Garcia Carrió.
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Diumenge 3
17.30 h – Església de la Santa Creu
Concert d’obertura del 25é festival

Quintet de corda heritage ensemble.
Raúl Arias, violí // Casandra Didú, violí // Pilar Marín, viola // Miguel Cariñena, violoncel

// Gianluca Tavaroli, contrabaix // Ernesto Chulià, trompeta // Carmen P. Romero,
soprano // Josep Vicent Giner, orgue.

Músiques concertants per a un aniversari.
Obres de G.F. Händel / G. Donizetti / Ch. Gounod / G. Puccini / G. Lawson / S. Chuliá

Diumenge 10
17.30 h – Església de la Santa Creu

Diàlegs de veus blanques per a una celebració.
Escolania de Lluc (Els Blauets - Mallorca).

Rafel Riera, orgue // Ricard Terradas, director.
Cants religiosos de tots els temps.

El Cant de la Sibil·la i obres de G.B. Pergolesi / M. Haydn / F. Mendelssohn

Diumenge 17
17.30 h – Església de la Santa Creu

Obertures, marxes i simfonies festives
Ensemble Brass Academy Alacant.

David Morales, orgue // Rudi Korp, direcció.
Obres de J.S. Bach / A. Vivaldi / W.A. Mozart / G. Verdi / H. Berlioz / R. Strauss

Diumenge 24
17.30 h – Església de la Santa Creu

Serenates per a una commemoració.
Vicent Ballester, guitarra // Joaquín Cabrera, trompeta // Ariel Téllez, percussió //

Josep Vicent Giner, orgue.
Obres de E. Lecuona / V. Bielsa / M. de Falla / A. Piazzolla.

Diumenge 31
17.30 h – Església de la Santa Creu

Veus per a un aniversari
Cor, solistes i orquestra de La Rectoria.

Josep Vicent Giner, orgue // Jaume Morell, direcció.
Cloenda del 25é aniversari del Festival.

A. Vivaldi: Gloria RV 589 / G.F. Handel: Zadok the Priest / H. Purcell: Oda per a
l’aniversari de la reina Maria.
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Diumenge 7 de Novembre
17.30 h – Església de la Santa Creu

Concert Extraordinari **

El Misteri d’Elx.
Capella del Misteri d’Elx.

Concert de gala amb una selecció dels millors motets i escenes que es canten en la
representació original del Misteri.

**Accés al concert amb invitació. Reserva d’invitacions a www.fiopedreguer.org

** Entrada a cada concert: 15€. Entrada específica per a cada concert, disponible als
punts de venda anticipada. Aforament reduït i amb totes les mesures de seguretat

sanitàries.

**Informació, venda anticipada d’entrades i abonaments de dilluns a divendres
d’11.00 h. a 14.00 h.

BENISSA
Divendres 8

20.00 h – Placeta de l’Església Vella
Arrels de festa

A càrrec de la Colla de Xirimiters Pere Bigot de Benissa.
Organitza: Colla de Xirimiters Pere Bigot.
Col·labora: Institut Valencià de Cultura.

Generalitat Valenciana. Ajuntament de Benissa.

ELS POBLETS
Divendres 8

21.30 h – Bar El Toro, Av. Jaume I, 19
Lulú y los Tigretones

Jazz & Blues.
Dintre del 8é Circuit de Música als bars dels Poblets, actuació a càrrec del grup Lulú y

los Tigretones. Este quartet ens oferiran versions de pop i temes populars de totes
les èpoques i idiomes, en llenguatge gipsy folk.

Lulú és la capitana i cantant de l’exèrcit dels Tigretones. MMMIAU!
Formen el grup: Carolina García (veu) / Raúl Ortells (contrabaix) / Camilo González

(guitarra) / David García (bateria)
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PEGO
Divendres 8

22.00 h – Recinte Multiactivitats
La fúmiga, Mo’roots

Preu: 10€.
+Info: Ajuntament de Pego.

ELS POBLETS
Dissabte 9

10.00 h – Per tot el poble
Cercavila

La Unió Musical Els Poblets.

PEDREGUER
Dissabte 9

10.00 h – Pels carrers del poble
Cercavila

A les 10.00 h amb la Banda del Centre Artístic Musical.
A les 11.00 h amb Els Traginers.

PEDREGUER
Dissabte 9

12.00 h – Pl. de l’Amistat
La Llavor

Concert gratuït.
+Info: Ajuntament de Pedreguer

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dissabte 9

12.30 h – C/ La Pau
La Llebetjà

Colla de dolçaines.
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EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dissabte 9

17.30 h – C/ La Pau
Cançons del Cor parroquial

+Info: Ajuntament de Poble Nou de Benitatxell.

ELS POBLETS
Dissabte 9

19.30 h – Auditori Municipal
Reversions

Nou disc i espectacle.
Jonatan Penalba.

Acompanyen: Tony Molina (trompeta) / Pere Ródenas (guitarra).
Convidat especial: Toni Miralles (teclats).

Entrada lliure. Aforament limitat i mascareta obligatòria.

XÀBIA
Dissabte 9

21.30 h – Església Sant Bertomeu
Concert commemoratiu Dia 9 d’Octubre
Concert Centre Artístic Musical de Xàbia.

+Info: Ajuntament de Xàbia.

XALÓ
Diumenge 10

12.00 h – Pl. Major
Sons de la terra

A.M. Festival Xaló.
Música d’autors valencians.

Tots els actes seguiran els protocols de seguretat decretats amb motiu de la
Covid-19.

+Info: Ajuntament de Xaló.
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XALÓ
Dimarts 12

19.00 h – Pl. Ajuntament
Orquestra de La Marina Alta

Obres de Gounod i Dvorak, Petite Symphonle Serenata Op. 44.
Tots els actes seguiran els protocols de seguretat decretats amb motiu de la

Covd-19.
+Info: Ajuntament de Xaló.

BENIARBEIG
Dissabte 23
20.00 h – ??
Aljub Music

A la luz de la Lírica (Espectacle de sarsuela).
+Info: Ajuntament de Beniarbeig.

DÉNIA
Dimecres 27

19.30 h – Teatre auditori
Cosmo quartet

Bernat Prat, Helena Satué, Lara Fernández, Oriol Prat.
Programa: Webern 1905 / Ravel / Brahms N.1.

Entrada: 15€ únicament en http://www.notikumi.com
Organitza: L’Esperança Coronada.

Col·labora: Ajuntament de Dénia. Cultura.
+Info: 616 699 035 - 619 825 918.

DÉNIA
Divendres 29

20.00 h – Teatre Auditori
Rondalla Daniya

XIII Aplec de rondalles.
Director: Manuel Olivencia i Rondalla de l’Escola de Música Municipal d’Orba, director

Miquel Torrents Escrivà.

agenda cultural MACMA | OCTUBRE | 7

http://www.notikumi.com


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

XÀBIA
Del 29 al 31 d’octubre
Festival Xàbia Negra

+Info: Ajuntament de Xàbia

BENISSA
Diumenge 31

12.00 h – Plaça Rei Jaume I
Concert de Músiques de la Mediterrània

Notes Soltes.
Organitza: Regidoria de Cultura.
Patrocina: Diputació d’Alacant.

ELS POBLETS
Diumenge 31

19.00 h – Auditori Municipal
Dos Pal Sac

Botifarra sense pell, despullat, íntim, en la seua màxima esplendor.
Acompanyat només per un guitarra, Pep Gimeno “Botifarra”, interpreta el seu
repertori habitual, format per jotes, fandangos, cants de batre, masurques,

havaneres, malaguenyes, granaïnes, romanços, i alguns temes que sols interpreta en
aquest format a duo.

Cant tradicional - Música Folk.
Entrada lliure. Aforament limitat i mascareta obligatòria.

Organitza: Regidoria d Cultura.
Coordina: Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.

Patrocina: Ajuntament dels Poblets.
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DANSA
EL POBLE NOU DE BENITATXELL

Dissabte 9
17.00 h – C/ La Pau

Grup de Danses Morro Falquí
+Info: Ajuntament Poble Nou de Benitatxell

XÀBIA
Diumenge 24

20.00 h – Riurau d’Arnauda
Balls al recer del Montgó

Espectacle escenogràfic Folklore.
El grup de danses Portitxol ofereix una mostra dels balls de la terreta. Jotes, folies,

fandangos, masurques i cants de la feina i festa. Tot guarnit amb la música de
guitarres, bandúrries i llaüts.
+Info: Ajuntament de Xàbia.

DÉNIA
Diumenge 31

12.00 h i a les 13.00 h – Teatre auditori
Lú

A càrrec de Maduixa.
Teatre + Dansa + Poesia Visual.

Premi FETEN al millor espectacle 2020. Premi Mostra d’Alcoi 2019 al millor
espectacle familiar.

Recomanat a partir de 4 anys.
Aforament limitat. Duració 40’.

Entrada lliure amb invitació. Reserva en https://www.notikumi.com/ o en taquilla si
queden entrades el mateix dia una hora abans.
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TEATRE
DÉNIA

Dissabte 2
20.00 h – Teatre Auditori

Benedetterías
Un homenatge a dos grans passions: el flamenc i la poesia de Mario Benedetti.

A càrrec de Anititrán, companyia flamenca.
Ana Lloris, direcció i balladora. Daniel Yagüe, guitarra. Elba Puerta, violí. Desiré

Paredes, cant.
Entrada 5€ en http://www.notikumi.com o en taquilla el mateix dia unes hores abans.

DÉNIA
Dimecres 6

18.00 h i 20.30 h – Auditori Centre Social
No más bullyng. Combátelo con Arte

Musical.
Entrada gratuïta en www.Notikumi

DÉNIA
Dijous 7

18.00 h i 20.30 h – Auditori Centre Social
SexualizArte

Musical.
Entrada gratuïta en www.Notikumi

XÀBIA
Divendres 8

20.00 h – Riurau d’Arnauda
Que pague qui puga

Grup de teatre Garum.
Adaptació del llibre de Dario Fo: A qui no hay quien pague.

Direcció: Inma Sancho.
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+Info: Ajuntament de Xàbia.

XALÓ
Dissabte 9

19.00 h – Saló d’actes
Rita trobador

Tres dones valentes: Azalais, Isabel de Villena i Rita Trobador.
Tots els actes seguiran els protocols de seguretat decretats amb motiu de la

Covid-19.
+Info: Ajuntament de Xaló.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Diumenge 10

18.00 h – Pl. de les Pesqueres
Pareja moderna

+Info: Ajuntament de Poble Nou de Benitatxell.

ELS POBLETS
Diumenge 10

19.30 h – Casa de Cultura
Pastor Viudo

Farfullit Teatre.
Autobiografia no autoritzada de César Monzonís.

Hi participen: Conxa Llorca, Enric Maurí, Laura Canet, Carles Alemany i l’autor i
director Cèsar Monzonís, amb la participació del grup de musical “The Guapo’s Band”,

Entrada gratuïta. Aforament limitat i mascareta obligatòria.

DÉNIA
Divendres 15

20.00 h – Teatre Auditori
Representació de les obres guanyadores del VI Concurs “Curt de teatre” 2020

Donatiu: 5€.
En taquilla el dia d’abans de 17.00 h. a 19.00 h. i el mateix dia dos hores abans.

Organitza: Asociación Teamorfosis y Montgó a Escena.
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Col·labora: Ajuntament de Dénia. Cultura.

BENISSA
Divendres 15

22.00 h – Saló Cultural
Jam improvivéncia

Organitza: Ajuntament de Benissa, regidoria de Cultura.
Patrocina: Diputació d’Alacant.

PEDREGUER
Dissabte 16

19.00 h – Lloc per determinar
Joanot

Companyia: Esclafit Teatre.
Festival provincial d’arts escèniques 2021.

Entrada gratuïta.
La Diputació d’Alacant subvenciona aquesta activitat (75%= 1633,5€)

BENIARBEIG
Dissabte 16

20.00 h – Lloc per determinar
On esta Mercè?

Tarannà Teatre / Bandada.
+Info: Ajuntament de Beniarbeig.

DÉNIA
Dissabte 16

20.00 h – Teatre auditori
La punta de mi nariz

Festival circarte.
A càrrec de Kolektivo Konika.

Recomanat; TP 50’.
Entrada: 5€ en http://www.notikumi.com o en taquilla el mateix dia una hora abans.

Organitza: 12º Festival circarte.
Col·labora: Ajuntament de Dénia. Cultura.
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PEDREGUER
Dissabte 23

19.00 h – Lloc a determinar
El Senyoriu

Companyia: ETC Pedreguer.
Entrada gratuïta.

+Info: Casa de Cultura.

DÉNIA
Dissabte 23

20.00 h – Teatre Auditori
Greenpis, un desmadre eco-ilógico

A càrrec de Yllana.
Una divertida sàtira sobre l’ecologia, el futur del nostre planeta i la supervivència de la

nostra pròpia espècie.
Recomanada per a adults. En castellà.

Entrada: 10€ en www.notikumi.com o en taquilla en mateix dia una hora abans.

DÉNIA
Dijous 28

19.30 h – Biblioteca pública
Onírica 3.0

Contes per a l'adultesa. Històries vitals teatralitzades, presentació de la Maleta
Pentalpha i debat sobre la invisibilitat de la dona.

Entrada lliure amb invitació.
Reserva a cultura@ayto-denia.es

PEDREGUER
Dissabte 30

19.00 h – Lloc per determinar
Un estiu al teu ventre

Companyia: Va com va.
Entrada: 5€

+Info: Casa de Cultura.
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DÉNIA
Dissabte 30

20.00 h – Teatre auditori
Joanot

A càrrec de Esclafit Teatre.
Dramatúrgia i interpretació: Joan Nave.

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

*Festival provincial d’Arts Escèniques 2021*. Diputació d’Alacant.

TEATRE INFANTIL
GATA DE GORGOS

Divendres 1
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

BENIARBEIG
Dissabte 2

19.00 h – Lloc per determinar
Salvem el planeta
Espectacles David.

+Info: Ajuntament de Beniarbeig.

PEDREGUER
Dijous 7

18.30 h – Casa Municipal de Cultura
Un parell d’amics

Contacontes.
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Companyia: l’Oracle de l’Est.
+Info: Casa de Cultura Pedreguer

GATA DE GORGOS
Divendres 8

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

XÀBIA
Dissabte 9

12.00 h – Riurau d’Arnauda
Marcel el marcià

Espectacle musical infantil.
Marcel ha vingut d’un planeta molt, molt llunyà amb la intenció de recuperar i

transmetre la tradició musical valenciana per als més joves.
+Info: Ajuntament de Xàbia.

BENIARBEIG
Dissabte 9

20.00 h – Lloc per determinar
Emportats

La Trocola circo.
+Info: Ajuntament de Beniarbeig.

DÉNIA
Dimarts 12

11.00 h i 12.30 h – Teatre Auditori
Horta

Recuperem els valors arrelats a la terra i als costums valencians.
A càrrec de Horta Teatre.
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Millor espectacle per a xiquets i xiquetes de les Arts Escèniques Valencianes 2019.
Obra seleccionada pel Projecte Alcover 2020 - 2021.

Recomanat de 3 a 7 anys. Aforament limitat. En valencià.
60 min. Entrada lliure amb invitació.

Reserva en https://notikumi.com o en taqulla si queden entrades el mateix dia una
hora abans.

GATA DE GORGOS
Divendres 15

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

XÀBIA
Dissabte 16

17.30 h – Casa de Cultura
El dia de Ramiro

Ameba Teatre
Espectacle de teatre per a públic familiar.

Ramiro és un saltamartí tan maldestre com a indecís i divertit. Un matí decideix eixir
de la seua caixa i empendre un viatge a tot un dia. Quines aventures viurà? Muntatge

estructurat a partir de la narració, els titelles amb objectes, el clown i la música en
directe. Preu: 3€

+Info: Casa de Cultura de Xàbia.

BENISSA
Diumenge 17

12.00 h – Saló Cultural
L’encanteri del drac

A càrrec de la Carreta Teatre.
Organitza: Ajuntament de Benissa, regidoria de Cultura.

Patrocina: Diputació d’Alacant.
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PEDREGUER
Dijous 21

18.30 h – Casa Municipal de Cultura
Pipita Calcesllargues

Companyia: l’Oracle de l’Est.
+Info: Casa de Cultura de Pedreguer

GATA DE GORGOS
Divendres 22

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

PEGO
Divendres 22

18.00 h – Biblioteca
Contacontes

+Info: Ajuntament de Pego.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dissabte 23

11.30 h – Biblioteca Municipal
Contacontes al voltant del Petit príncep

Inscripció prèvia a: biblioteca@elpoblenoudebenitatxell.com / 966 493 369 ext. 3.

DÉNIA
Diumenge 24

19.00 h – Teatre auditori
Adeu Peter Pan

A càrrec de Festuc teatre.
Obra seleccionada pel Projecte Alcover 2019 - 2020.

Un espectacle de titelles i actors, sensible i divertit. Un conte d’ara i sempre, per a
gaudir en familia.
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Recomanat +3. En valencià.
Entrada lliure amb invitació.

Reserva en www.notikumi.com o en taquilla el mateix dia una hora abans.
Lliurament del III Premi de Narrativa Infantil-Juvenil Ciutat de Dénia.

PEDREGUER
Dimarts 26

18.00 h – Lloc per determinar
Tirant d’aventures

Companyia: Estranya Companyia Teatre.
Entrada gratuïta.

Espectacle inclòs en la Campanya de Difusió de Música i Teatre de la Diputació
d’Alacant - Anualitat 2021. +Info: Casa de Cultura.

PEDREGUER
Dijous 28

18.30 h – Casa Municipal de Cultura
La Maria no té por

Francesc Gisbert / Dani Miquel.
Companyia: l’Oracle de l’Est.

+Info: Casa de Cultura de Pedreguer.

GATA DE GORGOS
Divendres 29

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

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

DÉNIA
Diumenge 31

12.00 h i 13.00 h – Teatre Auditori
Lú

A càrrec de Maduixa.
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Teatre + Dansa + Poesia Visual.
Premi FETEN al millor espectacle 2020. Premi Mostra d’Alcoi 2019 al millor

espectacle familiar.
Recomanat a partir de 4 anys.
Aforament limitat. Duració 40’.

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

CINEMA
DÉNIA

Diumenge 3
19.00 h – Teatre Auditori

Otra ronda
Dir.: Thomas Vinterberg Dinamarca, 2020. 113 min.

V.O en danés. Subtitulada en castellà.
Entrada: 3€ en http://www.notikumi.com o en taquilla el mateix dia una hora abans.

XÀBIA
Dimecres 6

20.00 h – Casa de Cultura
Moriscos, els valencians oblidats

Projecció de documental i col·loqui a càrrec de Juli Esteve.
Anàlisi dels factors històrics que motivaren l’expulsió dels musulmans valencians

l’any 1609 i les conseqüències socials i econòmiques derivades.

XALÓ
Divendres 8

20.00 h – Saló d’actes
La mort de Guillem

Pel·lícula documental.
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Tots els actes seguiran els protocols de seguretat decretats amb motiu de la
Covid-19.

+Info: Ajuntament de Xaló.

DÉNIA
Diumenge 10

19.00 h – Teatre Auditori
Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan

Dir.: Julien Temple. Renge Unit, 2020.
124 min. V.O. en anglès. Subtitulada en castellà.

+16. Entrada 3€ en http://www.notikumi.com o en taquilla el mateix dia una hora
abans.

BENISSA
Dimarts 12

20.00 h. – Saló Cultural
De la vostra mà

Presentació del documental.
Organitza: Ajuntament de Benissa, regidoria de la Gent Gran.

BENISSA
16 i 17 d’octubre

Cinema municipal
Sevillanas en Brooklyn

Horari:
Dissabte: 19.00 h i 22.00 h.

Diumenge: 18.00 h i 21.00 h.
Organitza: Regidoria de Cultura.

DÉNIA
Diumenge 17

12.00 h – Teatre Auditori
Tom i Jerry

Recomanada +6. 100 min. En valencià.
Entrada lliure amb invitació.
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Reserva en http://www.notikumi.com o en taquilla el mateix dia una hora abans.

DÉNIA
Diumenge 17

19.00 h – Teatre Auditori
Martin Eden

Dir.: Pietro Marcello, Itàlia, 2020.
129 min. V.O. en italià. Subtitulada en castellà.

+7. Entrada 3€.
Reserva en http://www.notikumi.com o en taquilla el mateix dia una hora abans.

ORBA
Dimecres 20

19.30 h – Espai Girona
Fang. La flor de la terra
Projecció documental.

+Info: Ajuntament d’Orba.
*Dins de la programació de la 2a Setmana del Fang d’Orba.

ORBA
Dijous 21

18.00 h – Espai Girona
Reflejos de Manises

Projecció documental.
*Dins de la programació de la 2a Setmana del Fang d’Orba.

BENISSA
23 i 24 d’octubre

Cinema Municipal
Cry Macho

Horari:
Dissabte: 19.00 h i 22.00 h.

Diumenge: 18.00 h i 21.00 h.
Organitza: Regidoria de Cultura.
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DÉNIA
Diumenge 24

19.00 h – Teatre Auditori
La llegada

Cicle cine ciència ficció. 1er Aniversari de l’Espai d’Art Joan Castejón.
Dir.: Denis Vileneuve. EEUU, 2016 116 min.
V.O. en anglès, subtitulada en castellà. +7.

Presentació a càrrec de Carlos Arenas. Comissari artístic. Professor associat
d’Història de l’Art.

Entrada 3€ en http://www.notikumi.com o en taquilla el mateix dia una hora abans.

BENISSA
30 i 31 d’octubre

Cinema Municipal
Madres paralelas

Horari:
Dissabte: 19.00 h i 22.00 h.

Diumenge: 18.00 h i 21.00 h.
Organitza: Regidoria de Cultura.

DÉNIA
Diumenge 31

19 h – Teatre Auditori
Josep

Dir.: Aurel. França, 2020, 81 min.
V.O. en francés subtitulada en castellà. +12.

Entrada 3€ en https://www.notikumi.com/ o en taquilla el mateix dia una hora abans.
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EXPOSICIONS
BENISSA

Fins al 2 d’octubre
Centre d’Art Taller d’Ivars

Exposició del Certamen de Pintura S. Soria 2021
Horari de visites: De dimarts a dissabte, de 18.00 h a 20.30 h.

Organitza: Ajuntament de Benissa.

BENISSA
Dissabte 2

21.00 h – Centre d’Art Taller d’Ivars
Cloenda de l’exposició del Certamen de Pintura S. Soria - Vila de Benissa 2021

Organitza: Ajuntament de Benissa, regidoria de cultura.

DÉNIA
Fins 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
10.00 h a 13.30 h i de 17.00 h a 21.00 h.

DÉNIA
Fins al 8 d’octubre

Casa de Cultura de Dénia
Mirades Personals

Organitza: Fotoclub Cambra Fosca.
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DÉNIA
Fins 17 d’octubre

C/ Marqués de Campo
Festival Ojos Rojos

Encontres de fotografia. País convidat Mèxic.

Superhéroes
Exposició de Dulce Pinzón.

Car Poolers
Exposició de Alejandro Cartagena.

En tránsito
Exposició de Jerónimo Álvarez.

Pakineses
Exposició de Luis Baylón.

Els Magazinos
Sala Túria.

Dissabte 9
D’11.00 h a 14.00 h – Mercadet fotogràfic.

*+Info: https://festivalojosrojos.com/

XÀBIA
Fins al 17 d’octubre
Festival Ojos Rojos

On the road in Mexico (Bernard Plossu).
Museu Arqueològic i Etnogràfic Soler Blasco.

Archipiélagos (Ire Lenes)
Sala Ca Lambert.

La apestosa (José Luis Cuevas)
Sala Ca Lambert.
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Panta Rei (Lucía Morate)
Sala Ca Lambert.

Correspondència amb Mediterrànea (Xavier Mollà)
Casa del Cable.

Las olas de mi vida (Isabel San Ruperto)
Cactus Club & Shop.

Biblioteca de almas (Nina Llorens Peters)
Galeria Isabel Bilbao.

*+Info: https://festivalojosrojos.com/

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

PEGO
De l’1 al 15 d’octubre

Centre d’Art
AMADEM

Salut mental.
+Info: Ajuntament de Pego.

DÉNIA
De l’1 al 16 d’octubre

Casa de cultura, Vestíbul
Alumnes AMADEM
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Horari:
Laborables: 11.00 h a 14.00 h / 17.00 h a 21.00 h.

Dissabte: 11.00 h a 13.30 h / 18.00 h a 21.00 h.

DÉNIA
Des del 4 d’octubre

20.00 h – Sala Joves Art
Inaguració exposició de Dibuix i il·lustració

Dels joves Joan Siscar i Cristian Cosmai.
Col·labora TDAH.
Fins 21 d’octubre.

+Info: Joventut 966 423 700

GATA DE GORGOS
Del 4 al 10 d’octubre

Biblioteca Pública Carme Miquel
Exili

Horari: 09.00 h a 13.00 h i de 17.00 h a 20.00 h.

BENISSA
Del 4 al 15 d’octubre

Espai Cultural Les Cases de Batlle
Personatges valorians

Exposició dins dels Actes commemoratius 9 d’octubre.
Organitza: Ajuntament de Benissa.

PEGO
Del 6 al 22 d’octubre

Casa de Cultura de Pego
Llapis, paper i bombes. 1936-1939

Exposició que reflecteix la vida dels infants refugiats lluny del front de la guerra civil
espanyola. (Museu Universitat d’Alacant).
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DÉNIA
Del 7 d’octubre al 9 de gener

Casa de Cultura. Espai d’art Joan Castejón
Exposició de pintura fantàstica de Francis Morell

Celebració del primer aniversari de l’espai d’art Joan Castejón
Inauguració dia 7 a les 19.00 h.

Horari:
Laborables: 11.00 h a 14.00 h / 17.00 h a 21.00 h.

Dissabte: 11.00 h a 13.30 h / 18.00 h a 21.00 h.

DÉNIA
Del 8 d’octubre al 7 de novembre

Centre d’Art l’Estació
El duelo. Creando una nueva realidad

Obres de Mª Eugenia Vázquez - Gundín Etcheverría.
Inauguració dia 8 a les 19.00 h.

Horari:
Tots els dies: 10.00 h a 13.00 h / 16.00 h a 20.00 h.

DÉNIA
Del 14 d’octubre al 13 de novembre

Casa de Cultura
Nits de tinta

Un art de pesca singular.
Exposició fotogràfica de Jake Abbott sobre el món de les Pesqueres.

Inauguració dia 14 a les 19.30 h.
Horari:

Laborables: 11.00 h a 14.00 h / 17.00 h a 21.00 h.
Dissabte: 11.00 h a 13.30 h / 18.00 h a 21.00 h.

PEGO
Del 18 d’octubre al 21 de novembre

Centre d’Art
Artistes de la Marina

IECMA, fundació Baleària.
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+Info: Ajuntament de Pego.

DÉNIA
Des del 22 d’octubre

19.30 h – Casa de Cultura. Vestíbul
Carmelina Sánchez - Cutillas. Des de les fronteres del silenci

Nomenada escriptora de l’any 2020 - 2021 per l’AVL.
Un recorregut per la vida i l’obra d’una dona rebel considerada una de les grans

escriptores valencianes de tots els temps.
Del 22 al 29 d’octubre.

Horari:
Laborables: 11.00 h a 14.00 h / 17.00 h a 21.00 h.

Dissabte: 11.00 h a 13.30 h / 18.00 h a 21.00 h.

BENISSA
Dissabte 23

20.00 h – Sala d’exposicions del Centre d’Art Taller d’Ivars
Destrenzando realidades

Inauguració de l’exposició. Grup Libera.
Del 23 d’octubre fins al 20 de novembre.

Horari de visites:
De dimarts a dissabte de 18.00 h a 20.30 h.

Organitza: Regidoria de Cultura.

EL VERGER
Matèria Mediterrànea

Exposició de Marga Guasch. Consultar dates i ubicació.
+Info i horaris: Ajuntament El Verger.

EL VERGER
Torre dels ducs de Medinaceli

L’art a La Marina Alta
Exposició Itinerant.
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Itinerància per les Llonges de la Cultura de Pego, El Verger, Ondara, Pedreguer, Dénia i
Teulada durant la tardor de 2021 i l’any 2022.

+Info i horaris: Ajuntament El Verger.

XERRADES I POESIA
BENISSA
Divendres 1

18.00 h – Sala d’actes
III Diàlegs en el Territori a la Seu de la Marina

Dia mundial del turisme. “Turisme per un creixement inclusiu”.
Conferència “L’hospitalitat, clau per a un creixement inclusiu i sostenible”, a càrrec de

Raquel Huete (professora titular de la Universitat d’Alacant) i Mariano Torres
(conseller delegat de Sien Consulting. PSTD (plans de sostenibilitat turística en

destinació: el cas de Benissa).
En línia:

https://ua1.webex.com/ua1/j.php?MTID=m572028d236bbc0650394daeff9e1347b
Organitza: Seu Universitària de la Marina.

Col·labora: Ajuntament de Benissa. Regidoria de Turisme i ATEBE (Associació
Turisticoempresarial de Benissa).

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

XÀBIA
Dissabte 2

18.00 h – Casa de Cultura
Qué define una buena fotografía

Per Eduardo d’Acosta.
Què fa que una fotografia destaque sobre les altres?

Com a decidir el que realment importa.
Festival Ojos Rojos.
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GATA DE GORGOS
De l’1 al 3 d’octubre

IV Jornades Vicent Caselles Costa
Les matemàtiques i el canvi climàtic

Divendres 1
20.00 h – Acte de benvinguda i inaguració de les jornades.

Presentació a càrrec de Paula Tuzón, secretària autonòmica d’emergència climàtica i
doctora en física per UV.

20.30 h – Conferència Inaugural a càrrec de José Antonio Sobrino.
Catedràtic de Física de la Terra a la Universitat de València i especialista en el camp

de la Teledetecció. Premi Rei Jaume I de Protecció del Medi Ambient 2019.

Dissabte 2
12.00 h – Geometria en canvi climàtic? Una visió fractal de clima.

Conferència a càrrec de Robert Monjo.
Doctor en Física per la Universitat de València, Director d’Innovació a la Fundació per
a la Investigació del Clima i professor en el Dept. D’Àlgebra, Geometria i Topologia de

la U. Complutense de Madrid.

19.30 h – La crisi climàtica és una emergència social.
Conferència a càrrec Serafin Huertas.

Enginyer Tècnic Agrícola, actualment treballa com a tècnic d’educació ambiental al
Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana.

Diumenge 3
12.00 h – Series climáticas y variables pluviométricas

Conferència de clausura a càrrec de Javier Martín-Vide.
Catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona, especialista en

climatologia. Llicenciat en Ciències Matemàtiques i doctor en Geografia i Història per
la mateixa universitat.

XÀBIA
Dimarts 5

20.00 h – Biblioteca Duanes
Projecció Tour virtual del Refugi del Port de Xàbia

agenda cultural MACMA | OCTUBRE | 30



Recorregut de 360º de l’interior del refugi i explicació de la seua història.
David Alapont i Ximo Bolufer.

Organitza: Museu Arqueològic i Etnogràfic Soler Blasco.

PEGO
Dimecres 6

19.30 h – Casa de Cultura de Pego
La transició democràtica a Pego

Taula rodona.
Amb la intervenció dels regidor de les dues primeres legislatures de la democràcia.

XÀBIA
Dissabte 9

18.30 h – Casa de Cultura
El Mèxic de Plossu

Per Salvador Albiñana.
Festival Ojos Rojos.

+Info: Ajuntament Xàbia.

XÀBIA
Diumenge 10

19.00 h – Casa de Cultura
La llegada de Joaquín Sorolla a Xàbia

Conferència a càrrec de David Gutiérrez Pulido.
La conferència es centrarà en la primera estrada de Sorolla a Xàbia. Per què va

vindre, què va passar aquells dies, les obres que va pintar…
Organitza: Arxiu Municipal.

XÀBIA
Dijous 14

20.00 h – Casa de Cultura
Art tèxtil en La Marina Alta

Conferència a càrrec de Josep Ginestar.
La xerrada posarà el focus en la tradició tèxtil valenciana i la seua influència en l’art

contemporani.
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Organitza: Grup de Reüll.
+Info: Ajuntament de Xàbia.

PEGO
Divendres 15

19.30 h – Casa de Cultura
Memòria i actualitat de les mestres republicanes

Conferència a càrrec de Carmen Agulló Díaz (Universitat de València).

XÀBIA
Divendres 15

20.00 h – Casa de Cultura
Dia de les dones escriptores
Encontre amb Pepa Guardiola.

Organitza: Biblioteca Pública de Xàbia.

BENISSA
Dissabte 16

19.00 h – Placeta de l’Església Vella
Nit al parnàs

Poesia i il·lustració en directe.
Organitza: Les nou muses.

ORBA
Dimecres 20

19.30 h – Espai Girona
Fang. La flor de la terra
Projecció documental.

+Info: Ajuntament d’Orba.
*Dins de la programació de la 2a Setmana del Fang d’Orba.
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ORBA
Dijous 21

18.00 h – Espai Girona
Reflejos de Manises

Projecció documental.
*Dins de la programació de la 2a Setmana del Fang d’Orba.

BENISSA
Dijous 21

20.00 h – Sala d’actes i en línia sincroniza
Els secrets a l’hora de distingir vins

Conferència a càrrec de Paco Teuler (Winemultiverse).
Organitza: Secretaria de Seus del Vicerectorat de Cultura de la Universitat d’Alacant.

Hi col·labora: Centre de Gastronomia del Mediterrani GASTERRA, Càtedra
Carmencita d’Estudis del Sabor Gastronòmic i Seu Universitària de la Marina.

Per a assistir-hi és necessària la reserva prèvia en el telèfon 965 73 35 62 o en el
correu electrònic seu.benissa@ua.es

BENISSA
Divendres 22

12.00 h – Sala d’actes (Seu Universitària de la Marina)
Enric Valor: un escriptor de paraules

Conferència a càrrec del professor Carles Cortés (Universitat d’Alacant).
Dirigit a l’alumnat de l’Institut Josep Iborra.
Organtiza: Seu Universitària de la Marina.

ORBA
Dissabte 23

10.00 h – Espai Girona
Xerrades

El llibrell i els seus usos en la cultura tradicional - Jaume Buigues.
La forma del llibrell d’orba al llarg del temps - Ximo Bolufer i Pasqual Costa.

El llibrell d’Orba. Història i tipologia - Maria J. Berenguer i Miriam Devesa.
*Dins de la programació de la 2a Setmana del Fang d’Orba.
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ACTES I PRESENTACIONS
DÉNIA

Divendres 1
19.30 h – Casa de cultura

L’emigració valenciana als Estats Units i el Canadà: El somni americà contra el
caciquisme i la fil·loxera

Presentació del llibre.
Intervindran: l’autor, Juli Esteve Carbonell i presidenta de l’IECMA, Rosa Seser.

Es projectarà un audiovisual i es vendran exemplars.
Col·labora: IECMA i Ajuntament de Dénia.

BENISSA
Divendres 1

20.00 h – Sala d’actes de la Seu Universitària de la Marina
Inauguració del XIII Open fotosub geas

Organitza: Ajuntament de Benissa. Regidoria de Turisme.
Hi col·labora: Seu Universitària de la Marina.

Per assistir-hi és necessària la reserva prèvia en el telèfon 965 733 562 o en el correu
electrònic seu.benissa@ua.es

XÀBIA
Divendres 1

20.00 h – Casa Cultura
El mag de Montrose

Presentació del llibre de Josep Vicent Miralles Piles.

BENISSA
Dissabte 2

20.00 h  – Centre d’Art Taller d’Ivars
Premis Literaris “25 d’abril” i Certamen de Pintura S. Soria - Vila de Benissa

2021
Lliurament dels premis.

Organitza: Ajuntament de Benissa, regidoria de cultura.
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ELS POBLETS
Del 3 al 10 d’octubre

9 d'octubre Els Poblets 2021

Diumenge 3
09.30 h – Carrer Sant Josep

Pilota Valenciana. 5é Torneig de raspall 9 d’octubre 2021.
Semifinals.

12.00 h – Auditori Municipal
Música de Banda. La unió musical els poblets.

Sota la direcció de Miquel Ibiza.

Dissabte 9
09.30 h – Carrer Sant Josep
Pilota Valenciana. Raspall.

Partida de raspall aficionats i 3r i 4t lloc del 5é Torneig de Raspall.

12.00 h – Carrer Sant Josep
Gran final del 5é torneig de raspall 9 d’octubre 2021.

Després, lliurament dels premis a càrrec de les autoritats esportives.
Org.: Regidoria d’Esports i Club de Pilota Valenciana.

10.00 h – Per tot el poble
Cercavila.

La unió musical els poblets.

19.30 h – Auditori Municipal
Pop Folk. Jonatan Penalba.

en concert presenta “Reversions”.
Acompanyen a Jonatan: “Tony Molina (trompeta), Pere Ródenas (guitarra). Convidat

especial: Toni Miralles (teclats).

Diumenge 10
19.30 h – Casa de Cultura

Teatre. Farfullit Teatre.
presenta “Pastor Viudo” (Autobiografía no autorizada de Cèsar Monzonís). En l’obra hi
participen Canxa Llorca, Enric Maurí, Laura Canet, Carles Alemany i l’autor i director

Cèsar Monzonís, amb la participació del grup musical “The Guapo’s Band”.
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*Tots els actes son gratuïts i amb aforament limitat*

BENISSA
Dimecres 6

20.00 h – Espai Cultural Les Cases del Batlle
La Maria no té por

Lectura pública. De Francesc Gisbert, dins dels Actes commemoratius 9 d’octubre.
Inscripcions per a llegir a Aviva Benissa.

Agència de Promoció del Valencià.
Tel. 674 204 596

Organitza: Ajuntament de Benissa.

XÀBIA
Dijous 7

19.30 h – Plaça de l’Església
Lliurament XXV Premis 9 d’octubre Vila de Xàbia

+Info: Ajuntament de Xàbia.

BENIARBEIG
Dijous 7

19.30 h – Saló d’actes dels Pensionistes
Jaume I, la mirada d’un xiquet

Charla impartida per Robert Miralles.
+Info: Ajuntament de Beniarbeig.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Divendres 8

19.30 h – Centre Social
Lliurament del IX Premi Puig Llorença

+Info: Ajuntament de Poble Nou de Benitatxell.
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PEGO
Divendres 8

19.30 h – Casa de Cultura de Pego
Les nostres escriptores

Presentació del llibre.

Intervindran: Laura Castellà, regidora de Cultura / Rosa Roig, autora del text / Manola
Roig, autora de les il·lustracions.

GATA DE GORGOS
Dissabte 9

12.00 h – Ajuntament de Gata
Lliurament IV Beca Vicent Caselles Costa

Acte institucional.

BENISSA
Dissabte 9

19.30 h – Plaça Rei Jaume I
Acte institucional

Ofrena floral a l’escultura del Rei Jaume I i amb la participació de Dianium Dansa i els
espectaculars gegants Tirant, Carmesina i el Drac.

PEDREGUER
Dissabte 9

Espai Cultural
Lectura de l’acta dels XXX Premis d’Honor

Vila de Pedreguer.

PEGO
Dimecres 13

19.30 h – Casa de Cultura de Pego
L’emigració valenciana als Estats Units i el Canadà: El somni americà contra el

caciquisme i la fil·loxera
Presentació del llibre.
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Intervindran: Joan Miquel Almela, arxiver municipal de Pego / Juli Esteve, autor del
llibre.

DÉNIA
Dijous 14

20.00 h – Saló d’actes de la Casa de Cultura
Presentació llibre fotogràfic “Nits de Tinta”

Presentaran: Jake Abbott, autor i Rosa Seser, presidenta de l’IECMA.
Entrada lliure amb invitació. Reserves a arxiu@ayto-denia.es

BENISSA
Dijous 14

20.00 h – Espai Cultural Les Cases del Batlle
Valor, Maria!

Presentació llibre de Joan Borja, amb dibuixos de David González i amb la presència
de la narradora Almudena Francés.

Dins dels Actes commemoratius 9 d’Octubre.
Organitza: Ajuntament de Benissa.

BENIARBEIG
Dijous 14

Beniarbeig, la història d’un poble VII: D’Andalusia i Castella a Beniarbeig
Presentació del documental.

+Info i horaris: Ajuntament de Beniarbeig.

GATA DE GORGOS
Divendres 15

19.00 h – Biblioteca Pública Carme Miquel
Les cendres del cavaller

Parlem del llibre amb la presència de l’autor Silvestre Vilaplana.
+Info: Ajuntament de Gata de Gorgos.
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ORBA
Dissabte 16

12.00 h – Espai Girona
Acte d'inauguració

2a Setmana del Fang d’Orba
Presentació de la programació.

Inauguració exposició temporal “Les mil cares del llibrell”.
Inauguració del 1r Concurs de balcons i finestres.

Convocatòria del 2n Concurs de Fotografia “El fang en foto”.
Vi d’honor.

*Dins de la programació de la 2a Setmana del Fang d’Orba.

GATA DE GORGOS
Dilluns 18

19.00 h – Biblioteca Pública Carme Miquel
Dia de les escriptores
Lectures en veu alta.

+Info: Ajuntament de Gata de Gorgos.

PEGO
Divendres 22

19.30 h – Casa de la Cultura Pego
Pelagus. Una revista ciclostilada a Pego

Intervindran: Toni Ribera, Josep Ferrer, Eladi Torralba i Rafel Ruiz.

XÀBIA
Divendres 22

20.00 h – Casa de Cultura
Nits de tinta. Un art de pesca singular

Presentació llibre. Projecte de Felipe Escolano, Pep Sopa i Jack Abbott.
El món tradicional de les pesqueres de Xàbia i comarca.

Organitza: Biblioteca Pública de Xàbia.
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PEGO
Dijous 21
Biblioteca

Lectura continuada
+Info: Ajuntament de Pego.

DÉNIA
Divendres 22

20.00 h – Sala d’Actes Casa de Cultura
Polsim de temps de records

Recital textos de Carmelina Sanchez - Cutillas.
Actriu: Marina Mulet i Gayà. Música: Sandra Monfort i Oliver.

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

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dissabte 23

11.00 h – Biblioteca Municipal
Entrega de premis del VIII Concurs La Mascota de la Biblioteca

Inscripció prèvia a: biblioteca@elpoblenoudebenitatxell.com / 966 493 369 ext. 3.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dissabte 23

18.00 h – Biblioteca Municipal
Entrega de carnets als nounats i contacontes

Cuenticos para contar y cantar.
Inscripció prèvia a: biblioteca@elpoblenoudebenitatxell.com / 966 493 369 ext. 3.

BENIARBEIG
Dijous 28

Beniarbeig, la història d’un poble VIII: Coloms i colombaires a Beniarbeig
Presentació del documental.

+Info i horaris: Ajuntament de Beniarbeig.
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GATA DE GORGOS
Divendres 29

19.00 h – Biblioteca Pública Carme Miquel
Presentació revista Deu al Deu i Taller
+Info: Ajuntament de Gata de Gorgos.

CURSOS I TALLERS
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 dijous: de 20.00 h a 22.00 h.
Contacte: 674 204 596.

PEDREGUER
Casa de Cultura
ETC Pedreguer

Escola Teatre Comarcal Marina Alta Pedreguer.
Horari: 17.00 h: Alumnat infantil.

19.00 h: Alumnat juvenil
21.00 h: Alumnat adult.

Cost: 10€ mensuals.
Matricula: 20€.

Hi haurà tallers de diferents temàtiques.
+Info: Casa de Cultura.

GATA DE GORGOS
De l’1 al 3 d’octubre

IV Jornades Vicent Caselles Costa
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Les matemàtiques i el canvi climàtic

Dissabte 2
9.30 h – Sequía, lluvias e inundaciones. Algunas medidas de ahorro.

Fernando Corbalán, catedràtic de secundària i molt conegut pels seus llibres
dedicats a la divulgació de les matemàtiques.

Pots dutxar-te amb un poal d’aigua?
Lluís Bonet, professor de secundària, escollit millor docent de l’estat espanyol en

2019, en la tercera edició dels premis Educa Abanca.

17.00 h – Sequía, lluvias e inundaciones. Algunas medidas de ahorro.
Fernando Corbalán.

Són sostenibles els esmorzar a l’institut?
Lluís Bonet.

Diumenge 3
10.00 h – Tractament estadístic de les dades climàtiques.

A càrrec dels monitors de l’EMMA: Irene Torres Cortés, Teo Zaragocci i Clara Soler
Signes.

DÉNIA
Diumenge 3

10.30 h – Sala ETC
Taller de teatre i dansa

Institut Juan Gil Albert d’Alacant.
+Info i inscripcions en Joventut 966 423 700.

PEDREGUER
Tots els dilluns i divendres

18.00 h i 19.00 h – Parc del Patronat
Zumba

Professora: Eva Morera.
Cost: 80€ (trimestre, 2 sessions setmanals) - 48€ (trimestre, 1 sessió setmanal).

Inscripció a través del web municipal.
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Excepte divendres 1 i 8 d’octubre que no hi haurà classe.
Horari classes: Dijous a les 18.00 h i divendres a les 19.00 h.

PEDREGUER
Tots els dimecres i divendres
17.00 h – Parc del Patronat

Dansa moderna
Professora: Eva Morera.

Cost: 48€ trimestrals.
Inscripció a través del web municipal.

Horari de classes: Dimecres a les 17.15 h i divendres a les 18.00 h.

BENISSA
Dies 4, 18 i 25

19.45 h – Seu Universitària de la Marina
Taller de meditació

Sessions a càrrec de Martín Diego Gil Fuchs.
Aforament màxim 10 persones.

Hi cal inscripció prèvia.
Hi col·labora: Seu Universitària de la Marina.

BENISSA
Tots els dimecres

18.00 h – Aula 2 Seu Univesitària
Taller de ioga

Sessions d’exercicis de ioga amb musicoteràpia a càrrec de Julia Toril Rubio.
Aforament màxim 10 persones.

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

DÉNIA
Diumenge 10

09.30 h i 14.00 h – Pàrquing urbanisme
Taller de Graffiti

+Info i inscripcions en Joventut 966 423 700.
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DÉNIA
Diumenge 10

17.00 h – Pl. del Consell
Taller de zumba

+Info i inscripcions en Joventut 966 423 700.

DÉNIA
Diumenge 10

18.00 h – Lloc per determinar
Taller de balls Urbans

+Info i inscripcions en Joventut 966 423 700.

DÉNIA
Diumenge 10

19.00 h – Aula 0 de Joventut
Taller de Free Style

+Info i inscripcions en Joventut 966 423 700.

DÉNIA
Dilluns 11

19.00 h – Lloc per determinar
Taller de Poesia

A càrrec de “Todas las Mentiras del Mundo”.
+Info i inscripcions en Joventut 966 423 700.

PEGO
Dijous 14

18.00 h – Biblioteca
Taller per als més menuts
+Info: Ajuntament de Pego.
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PEDREGUER
Divendres 15, 22 i 29

Parc del Patronat
Balls de saló

Professora: Eva Morera.
Cost: 48€ trimestrals.

+Info i horaris: Casa de Cultura.

PEDREGUER
Dilluns 18

Horaris per determinar
Restauració de mobles (2021-2022)

Professora: Rosario Cunyat.
Cost: 90€ trimestrals (12 sessions).

+Info: Casa de Cultura.

PEDREGUER
Dilluns 18

Casa Municipal de Cultura
V 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.

Places molt limitades.
Coordinadora del Taller: Elisa Carrió.

Creació i direcció del projecte: Lluís Fornés i Pérez-Costa.

GATA DE GORGOS
Dimarts 19 i 26

Horari per determinar – Biblioteca Pública Carme Miquel
Taller de impressió amb 3D

Per a adolescents i adults.
+Info: Ajuntament de Gata de Gorgos.
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BENISSA
Dijous 21

17.00 h – Seu Universitària de la Marina
A monthly workshop for those interested in reading and writing contemporary

poety in Spanish and English
Taller de poesia.

Hi cal inscripció prèvia.
Organitza: Stanza Alacant.

Hi col·labora: Seu Universitària de la Marina.

CONVOCATÒRIES
DÉNIA
Dijous 7

9.00 h – Edifici Urbanisme i Joventut
Inici concurs muralisme en façanes

Fins el 12 d’octubre.
+Info i inscripcions en Joventut 966 423 700.

BENISSA
Dijous 7

19.00 h – En línia
Consell Municipal d’Igualtat

Inscripcions a l’a/e: igualtat@ajbenissa.es
Organitza: Ajuntament de Benissa.

CALP
Dissabte 16

09.00 h – Sala d'exposicions de l’Ajuntament Vell
VI Concurs de pintura a l’aire lliure

Inscripció gratuïta fins al 14 d’octubre en infocultura@ajcalp.es
Premis:

Infantil: De 6 a 13 anys.
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1er premi: 175€. 2º premi: 100€. Millor artista local infantil: 75€.
Juvenil: De 14 a 17 anys.

1er premi: 200€. 2º premi: 125€. Millor artista local juvenil: 75€.
Adult: A partir de 18 anys.

1er premi: 1200€. 2º premi: 700€. Millor artista local adult: 500€.
+Info: infocultura@ajcalp.es

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.

FESTES
GATA DE GORGOS

Divendres 1
Actes en honor a Sant Miquel Arcàngel

22.00 h –  Orquestra La Tribu.
+Info: Ajuntament de Gata de Gorgos.
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PEGO
De l’1 al 3 d’octubre

Festa del barri del convent
En honor a Sant Francesc d’Assís.

Divendres 1
21.30 h – Placeta del convent.

Sopar de cabasset.

10 persones per taula. Hi haurà servei de Bar.

Dissabte 2
9.00 h – Despertà sonora.

10.00 h a 13.00 h – Placeta del convent.
Fireta de jocs.

17.00 h – Cursa de patinets (6-8 anys). Cursa de bicicleta (9-11 anys).
Exhibició de patinets elèctrics. Cursa de vehicles (3-5 anys).

*Busca, enfoca i whatsapea* (majors de 12 anys).
En acabar, Ronda al barri en bicicleta (per a xiquets i adults).

18.30 h – Actuació de Xavi, el Mag.

22.30 h – Passacarrer de “farolets”.

Diumenge 3
9.00 h – Despertà sonora.

10.00 h a 12.00 h – placeta del convent.
Fireta de jocs i tómbola.

14.00 h – Dinar de Germanor.
10 persones per taula.

18.30 h – Eucaristia i després la Processó de Sant Francesc i bendicció d’animals.

*Obligat portar mascareta, gel hidroalcohòlic i mantindre la distància de seguretat
per a la participació en tots els actes*
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VISITES GUIADES I RUTES
PEGO

Tots els dissabtes
10.00 h – Lloc d’inici sols per a inscrits

Ruta urbana per Pego
+Info: Oficina de turisme de Pego i les Valls.

ORBA
Dissabte 2 i diumenge 3
10.00 h – C/Alacant, 10

Museu del fang

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

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

PEDREGUER
Diumenge 3

9.00 h – Porxes
La pedra en sec a la muntanya de Pedreguer

Durada: 4 hores, aprox.
Cost: 2€.

Guia: Miquel A. Noguera.
Dur roba còmoda i esmorzar.

LA VALL DE GALLINERA
Diumenge 3

9.30 h – Lloc d’inici sols per a inscrits
Font del Llimener

Tardor 2021.
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Rutes guiades gratuïtes Pego i les Valls.
Inscripció prèvia www.pegoilesvalls.es

+Info: 966 400 843 // 699 762 815.

DÉNIA
Diumenge 3

9.30 h – Via Verda
Pels voltants del nostre paisatge agrícola

Via verda. La Xara. Arbres singulars.
Inscripció prèvia obligatòria fins a les 14.00 h. del dijous anterior al correu

deniaviva@ayto-denia.es
Tornada amb autobús FGV des de la Xara. 13.38 h.

Billet bus: 1,35 €. Durada: 4.30 h.

BENIGEMBLA
Diumenge 3

Horari i lloc d’eixida sols per a inscrits
El cocoll

Diumenge Marina Alta.
5€ per persona/dia.

Inscripció i +Info: www.diumengesmarinaalta.com
Organitza: Fernando Sendra.

ORBA
Dissabte 9 i diumenge 10
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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PEGO
Dissabte 9

09.00 h – Lloc d’eixida sols per a inscrits
Senderisme al Castell d’Ambra

Rutes guiades per Pego.
Preu: 5€.

Reserves a www.diumengesalamarinaalta.com
+Info: pegoilesvalls@touristinfo.net / 966 400 843 / 699 762 815.

L’ATZÚBIA FORNA
Diumenge 10

09.30 h – Lloc d’eixida sols per a inscrits
Excoexperiència a birding

Tardor 2021.
Rutes guiades gratuïtes Pego i les Valls.
Inscripció prèvia www.pegoilesvalls.es

+Info: 966 400 843 // 699 762 815.

DÉNIA
Diumenge 10

10.30 h – Entrada municipi de la Vall d’Ebo
La solana i la roca, la Vall d’Ebo
Despoblats mudèjars i moriscos.

Visita amb guia expert.
Informació i reserves: Museu Etnològic de Dénia, 966 420 260.
De dimarts a dissabte de 10.30 h a 13.00 h / 16.00 h a 19.00 h.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Diumenge 10

11.00 h – Lloc d’eixida per determinar
Ruta teatralitzada pels carrers del poble

+Info: Ajuntament de Poble Nou de Benitatxell.
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ORBA
Diumenge 10

Horari i lloc sols per a inscrits
El Castellet

Diumenge Marina Alta.
5€ per persona/dia.

Inscripció i +Info: www.diumengesmarinaalta.com
Organitza: Fernando Sendra.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dimarts 12

Horari i lloc sols per a inscrits
Geocaching Abiar - Calistos

Diumenge Marina Alta.
5€ per persona/dia.

Inscripció i +Info: www.diumengesmarinaalta.com
Organitza: Fernando Sendra.

ORBA
Dissabte 16 i diumenge 17

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 16

09.30 h – Lloc d’eixida sols per a inscrits
Parotets i ocells a la marjal

Tardor 2021.
Rutes guiades gratuïtes Pego i les Valls.
Inscripció prèvia www.pegoilesvalls.es

+Info: 966 400 843 // 699 762 815.

agenda cultural MACMA | OCTUBRE | 52

http://www.diumengesmarinaalta.com
http://www.diumengesmarinaalta.com
http://www.pegoilesvalls.es


ORBA
Diumenge 17

10.00 h – Museu del Fang d’Orba
Les gasparilles

Ruta guiada i visita a les terrisseries d’Orba.
+Info: Ajuntament d’Orba.

*Dins de la programació de la 2a Setmana del Fang d’Orba.

ORBA
Dissabte 23

17.00 h – Museu del Fang d’Orba
Visita guiada al Museu del Fang d’Orba

+Info: Ajuntament d’Orba.
*Dins de la programació de la 2a Setmana del Fang d’Orba.

PEGO
Dissabte 23

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

+Info: Oficina de turisme de Pego i les Valls.

ORBA
Dissabte 23 i diumenge 24

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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PEGO
Diumenge 24

8.30 h – Eixida per determinar
PegoTrail

+Info: Club d’atletisme Dorsal 19.

PEDREGUER
Diumenge 24

9.00 h – Porxes
El castell de l’Ocaive

Consolidació estructural del monument.
Durada: 4 hores, aprox.

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

Dur roba còmoda i esmorzar.
Actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons

Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana
2014-2020.

L’ATZÚBIA FORNA
Diumenge 24

9.30 h – Lloc d’eixida sols per a inscrits
Senderisme Les Asmeites

Tardor 2021.
Rutes guiades gratuïtes Pego i les Valls.
Inscripció prèvia www.pegoilesvalls.es

+Info: 966 400 843 // 699 762 815.

ORBA
Diumenge 24

Horari i lloc d’eixida sols per a inscrits
Orba Atzavares Girona
Diumenge Marina Alta.

5€ per persona/dia.
Inscripció i +Info: www.diumengesmarinaalta.com

Organitza: Fernando Sendra.
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PEDREGUER
Diumenge 24

Horari i lloc d’eixida a determinar
Serra d’Almudaina

Places limitades. Reserva: https://www.cep-pedreguer.org/
Centre Excursionista Pedreguer.

Ajuntament de Pedreguer.

LA VALL DE GALLINERA
Dissabte 30

09.30 h – Lloc d’eixida sols per a inscrits
Senderisme. Els corrals de la Carroja

Tardor 2021.
Rutes guiades gratuïtes Pego i les Valls.
Inscripció prèvia www.pegoilesvalls.es

+Info: 966 400 843 // 699 762 815.

PEGO
Dissabte 30

09.30 h – Lloc d’eixida sols per a inscrits
Ruta etnobotànica al Castell d’Ambra

Rutes guiades per Pego.
Preu: 5€.

Reserves a www.pegoilesvalls.es/va/experiencies
+Info: pegoilesvalls@touristinfo.net / 966 400 843 / 699 762 815.

ORBA
Dissabte 30  i diumenge 31

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

LA VALL D’EBO
Diumenge 31

09.30 h – Lloc d’eixida sols per a inscrits
Senderisme
Tardor 2021.

Rutes guiades gratuïtes Pego i les Valls.
Inscripció prèvia www.pegoilesvalls.es

+Info: 966 400 843 // 699 762 815.

I MÉS ENCARA
LA MARINA ALTA

Tot el mes
De 16.00 h a 20.00 h

Punts d’informació juvenil de la Xarxa Jove de La Marina Alta
De 12 a 30 anys.

+Info:
Alex Alemany: alexalemany@macma.org 600 635 412.

Carla Llavori: carlallavori@macma.org 600 635 388.
Francesc Ballester: francescballester@macma.org 697 299 763.

Majo Puig: xarxajove@macma.org 680 516 149.

Benigembla: Dilluns 4 i 18 d’octubre.
El Verger: Dilluns 4 i 18 d’octubre.

Sanet i els Negrals: Dilluns 4 i 18 d’octubre.
Castell de Castells: Dilluns 4 i 18 d’octubre.

Beniarbeig: Dimarts 5 i 19 d’octubre.
El Poble Nou de Benitatxell: Dimarts 5 i 19 d’octubre.
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La Llosa de Camatxo: Dimarts 5 i 19 d’octubre.
Orba: Dimarts 5 i 19 d’octubre.

Alcalalí: Dimecres 6 i 20 d’octubre.
La Vall d’Alcalà: Dimecres 6 i 20 d’octubre.

La Vall d’Ebo: Dimecres 6 i 20 d’octubre.

Sagra: Dijous 7 i 21 d’octubre.
La Vall de Laguar: Dijous 7 a Campell  i  dijous 21 a Benimaurell.

Els Poblets: Dilluns 11 i 25 d’octubre.
Murla: Dilluns 11 i 25 d’octubre.

L’Atzúbia Forna: Dimecres 13 i 27 d’octubre a l’Atzúbia.

La Vall de Gallinera: Dimecres 13 i 27 d’octubre a Benialí.
Llíber: Dimecres 13 i 27 d’octubre.

Benimeli: Dijous 17 i 25 d’octubre.
Parcent: Dijous 14 i 25 d’octubre.

Benidoleig: Dijous 26 d’octubre.
El Ràfol d’Almúnia: Dijous 26 d’octubre.

Xaló: Dijous 26 d’octubre.

PEGO
Tot el mes

Biblioteca Pública
150 anys de la publicació del relat Alicia a través del mirall

Durant tot el mes, la biblioteca tindrà una decoració amb aquesta temàtica amb un
ample i variat recull d’obres de préstec per a totes les edats.
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DÉNIA
Dissabte 2

10.00 h a 20.00 h – C/ de la Via
Fira d’Associacions

Associacions sense ànim de lucre de Dénia.
Organitza: Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

DÉNIA
Dissabte 2

17.00 h a 21.00 h – Sala polivalent i Aula 0 de Joventut
Espai de jocs

Ulleres de simulació, nintendo switch, cornhole, 4 en ratlla gegant, jocs de taula,
futbolí, bitllar, ping-pong…

+Info i inscripcions en Joventut 966 423 700.

ELS POBLETS
Diumenge 3

09.30 h – Carrer Sant Josep
Torneig de raspall 9 d’Octubre 2021

Semifinals del 5é Torneig.
Pilota Valenciana.

+Info: Ajuntament dels Poblets.

DÉNIA
Diumenge 3

09.30 h a 13.00 h – Sala polivalent i Aula 0 de Joventut
Espai de jocs

Ulleres de simulació, nintendo switch, cornhole, 4 en ratlla gegant, jocs de taula,
futbolí, bitllar, ping-pong…

+Info i inscripcions en Joventut 966 423 700.
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BENISSA
Diumenge 3

10.30 h – Aparcament Centre d’Excel·lència
Eixida a l’Ombria de Bèrnia. Neteja de la zona verda
Portar aigua, calçat i roba còmoda. Dinar (opcional).

PEGO
Dijous 7

17.30 h – Biblioteca
Clubs de lectura infantils

Reunió informativa.
+Info: Ajuntament de Pego.

DÉNIA
Divendres 8

18.00 h – Plaça del Consell
Flashmoob

+Info i inscripcions en Joventut 966 423 700.

ELS POBLETS
Dissabte 9

9.30 h – Carrer Sant Josep
Torneig de raspall 9 d’octubre 2021

Tres partides de pilota en la modalitat de raspall. Partida de raspall aficionats.
Després es disputarà el 3r i 4t lloc del torneig. A partir de les 12.00 h. gran final del 5é

Torneig de raspall 9 d’Octubre 2021.
Després lliurament dels premis a càrrec de les autoritats esportives.

Organitza: Regidoria d’Esports i Club de Pilota Valenciana.
+Info: Ajuntament dels Poblets.

L’ATZÚBIA FORNA
Dissabte 9

Horari per determinar – Pl. de Forna
XII Botamarges

Campionat autonòmic de carreres per muntanya de llarg recorregut
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64 km 3200D + TCT 21 km 1100D.
Inscripcions en: www.femecv.com

CASTELL DE CASTELLS
9 i 10 d’octubre

Fireta
Artesania, tallers participatius, actuacions, gastronomia, senderisme, exposició de

motos antigues i molt més…
+Info: Ajuntament de Castell de Castells.

DÉNIA
Diumenge 10

10.00 h – Instal·lacions de joventut
Escape Room

+Info i inscripcions en Joventut 966 423 700.

BENISSA
Dimecres 13

16.30 h – Seu de les Ames de Casa
Vesprades de jugar, parlar i berenar
Organitza: Ames de Casa de Benissa.

ORBA
Del 16 al 24 d’octubre

2a Setmana del Fang d’Orba
Les mil cares del llibrell

Dissabte 16
12.00 h – Espai Girona

Acte d'inauguració
Presentació de la programació.

Inauguració exposició temporal “Les mil cares del llibrell”.
Inauguració del 1r Concurs de balcons i finestres.

Convocatòria del 2n Concurs de Fotografia “El fang en foto”.
Vi d’honor
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Diumenge 17
10.00 h – Museu del Fang d’Orba

Les gasparilles
Ruta guiada i visita a les terrisseries d’Orba.

+Info: Ajuntament d’Orba.
*Dins de la programació de la 2a Setmana del Fang d’Orba.

19.00 h – Museu del Fang d’Orba
Escape Room

Reserva prèvia: museudelfangorba@gmail.com

18 i 19 d’octubre
Demostracions de torn a les escoles d’Orba

Activitat escolar.

Dimecres 20
19.30 h – Espai Girona c/ de l’Alter, 2

Fang. La flor de la terra
Projecció documental.

+Info: Ajuntament d’Orba.

Dijous 21
18.00 h – Espai Girona

Reflejos de Manises
Projecció documental.

Divendres 22
19.30 h – Museu del Fang d’Orba

Escape Room
Reserva prèvia: museudelfangorba@gmail.com

Dissabte 23
10.00 h – Espai Girona

Xerrades
El llibrell i els seus usos en la cultura tradicional - Jaume Buigues.

La forma del llibrell d’orba al llarg del temps - Ximo Bolufer i Pasqual Costa.
El llibrell d’Orba. Història i tipologia - Maria J. Berenguer i Miriam Devesa.

*Dins de la programació de la 2a Setmana del Fang d’Orba.
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17.00 h – Museu del Fang d’Orba
Visita guiada al Museu del Fang d’Orba

+Info: Ajuntament d’Orba.

Diumenge 24
10.00 h a 19.30 h – c/ Major

Mercat del Fang d’Orba
Paradetes de ceràmica i altres productes artesans.

Tallers de torn i de llata.
Demostracions al voltant de l’ús del llibrell: sabó, pastar, rebosteria, figatells,

cosmètica i fabricació del llibrell.
2n Concurs d’allioli amb morter.

Passacarrer de la Colla de dolçaines La Xapena.
Anunci i premis del Concurs de balcons i finestres.

Gastronomia.

ORBA
Diumenge 17

19.00 h – Museu del Fang d’Orba
Escape Room

Reserva prèvia: museudelfangorba@gmail.com
*Dins de la programació de la 2a Setmana del Fang d’Orba.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Del 19 al 24 d’octubre

Setmana del major 2021

Dimarts 19
Viatge organitzat.

+Info: Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell.

Dimecres 20
18.30 h – Centre Social.

Xerrada sobre noves tecnologies i aplicacions mòbils.
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Dijous 21
18.30 h – Ruta teatralitzada pels carrers del poble.

Divendres 22
20.00 h – C/ Llebeig.

Actuació musical.

Dissabte 23
22.00 h – Centre Social.

Teatre Siete Comediantes.

Diumenge 24
Missa, processó i dinar.

ORBA
Dies 18 i 19

Demostracions de torn a les escoles d’Orba
Activitat escolar.

*Dins de la programació de la 2a Setmana del Fang d’Orba.

ORBA
Divendres 22

19.30 h – Museu del Fang d’Orba
Escape Room

Reserva prèvia: museudelfangorba@gmail.com
*Dins de la programació de la 2a Setmana del Fang d’Orba.

ORBA
Diumenge 24

10.00 h a 19.30 h – c/ Major
Mercat del Fang d’Orba

Paradetes de ceràmica i altres productes artesans.
Tallers de torn i de llata.

Demostracions al voltant de l’ús del llibrell: sabó, pastar, rebosteria, figatells,
cosmètica i fabricació del llibrell.

agenda cultural MACMA | OCTUBRE | 63

mailto:museudelfangorba@gmail.com


2n Concurs d’allioli amb morter.
Passacarrer de la Colla de dolçaines La Xapena.

Anunci i premis del Concurs de balcons i finestres.
Gastronomia.

*Dins de la programació de la 2a Setmana del Fang d’Orba.

AVANÇAMENT DE NOVEMBRE...
XÀBIA

Divendres 5 de novembre
19.00 h – Casa del Cable

Sorolla en su paraíso
Inauguració exposició fotogràfica.

+Info: Ajuntament de Xàbia.

PEDREGUER
Dissabte 6 de novembre

20.00 h – Lloc per determinar
XXVAplec de Danes

Grup de Danses Pedreguer.
Grup per determinar.

PEDREGUER
Diumenge 7 de novembre

11.00 h – Porxes
XVII Festa de la Dansa
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Ballada popular.

14.30 h – Porxes
Dinar

Tiquets per al dinar (paella): 10€.
16.00 h., aprox – Porxes

Actuació de Cristian Penalba

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
Finalitza amb èxit el curs comarcal  «Formació – acció sobre

sexualitats» de la Xarxa Jove de la Marina Alta

El passat mes va tindre lloc la cloenda del curs «Formació – acció
sobre sexualitats», que ha tingut lloc al Centre Social Guillem Agulló de
Gata de Gorgos, el 31 d’agost i 1 de setembre., organitzat per la Xarxa Jove
de la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.

Un total de 28 professionals que treballen en joventut, de 12 a 30
anys, de la Marina Alta han participat d’aquest curs de sensibilització sobre
la importància de promoure la prevenció de la violència de gènere i la
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sexualitat lliure d’imposicions sexistes entre l’adolescència, a més de
fomentar la sexualitat positiva i les relacions sanes entre els i les joves de la
comarca. Al curs han assistit professionals del món de l’educació,
departaments d’igualtat i joventut majoritàriament.

Les expectatives del curs han estat aconseguides donat que els i les
diferents professionals de la Marina Alta, han reflexionat sobre quins
models i referents de sexualitat s’aporten e integren en els programes,
activitats i projectes que es desenvolupen des dels diferents departaments
públics cap a la gent jove.

El resultat d’aquest curs es veurà plasmat en una nova campanya de
sensibilització, dirigida a la gent jove, organitzada per aquest equip
multidisciplinar que d’ací a poc temps eixirà a la llum. Una campanya que
pretendrà visibilitzar models de joventut empoderats i sense cap lligam
amb les pressions socials que promouen el sexisme i el masclisme.
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RESSENYES
RECERCA
Manel Arcos
La senda dels lladres.
Bandolerisme al voltant de la serra de Mostalla (1806-18039)
Ed. PUV (2011)

Manel Arcos i Martínez va nàixer a Oliva, l’any
1965. És un periodista, escriptor i investigador
valencià d’història contemporània, conegut pels
seus assajos sobre el bandolerisme valencià del
segle XIX i per la divulgació d’aquest fenomen. És
llicenciat en Comunicació Audiovisual per la
Universitat de València, i ha treballat en diferents

mitjans de comunicació, com ara Canal nou. Entre 2012 i 2015 va dirigir i presentar el
programa Paraules en silenci a Ràdio Pego, programa guardonat en 2013 en la 13
edició dels Premis Ràdio Associació convocats per la RAC de Catalunya. Des d’abril de
2011 és director de la revista Cabdells. Des de desembre de 2016 és el màxim
responsable de l’editorial Edicions del Sud.

A principis del segle XIX, l'Estat borbònic, imposat des de la Nova Planta, fa aigües per
tot arreu. En matèria d'ordre públic, les institucions judicials i militars han perdut el
control sobre l'ús de tota classe d'armes, permeses i
prohibides. Davant aquesta fallida del poder, el bandolerisme
s'arrela en l'àmbit natural i, especialment, en l'àrea compresa
entre el Mondúver i el Montgó. Ací, hi ha una sèrie d'homes,
com per exemple Joan Berenguer de Fèlix, el Rajoler d'Ador,
Marcel·la, el Valent, Frares, Antoni Sala o l'Agre, que es
resisteixen a obeir i decideixen rebel·lar-se. Les colles de
llistes de carrers exerceixen un domini aclaparador en
camins i despoblats. Aquesta obra, guanyadora del XV
Premi Francesc Ferrer i Pastor d'investigació històrica,
reconstrueix els episodis protagonitzats per una classe
d'aventurers romàntics que li ho juguen tot a cara o creu.
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TEATRE
Joan Nave
Joanot
Ed. Bromera (2017)

Joan Nave va nàixer a Benissa l'any 1978 i és
escriptor, actor i llicenciat en Filologia Catalana.
Organitza cursos per a estudiants d'instituts i
universitats (UA, UV, CEFIRE) de parlar en públic
sense por, teatre, etc. Mentre estudiava a la UA,
interpretà diversos textos en l'Aula de Teatre i en
2013 rebé el Premi E. Garcia d'escriptura teatral
de la Diputació d'Alacant, amb "La cançó del
terrisser". Com a actor, ha rebut diversos premis:
Millor Actor, Certamen de Mislata (2011) i el
Millor Actor, Certamen Alacant a escena (2011).
En 2015 funda la Cia. Esclafit Teatre. En el marc
de la companyia escriu i interpreta.

És l’hivern en
1646. El

cavaller Joanot Martorell està a punt d’enllestir el
Tirant lo Blanc. Ha treballat anys, de manera
incansable, en la novel·la de la seua vida, on ha
deixat escrites les seues pors i les seues
esperances. En aquest monòleg, escoltem la seua
veu, barrejada amb la història de Tirant i Carmesina,
la nit abans de lliurar el manuscrit a Martí Joan de
Galba. Al capdavall, també per als cavallers, les
batalles més importants i definitives són les que
lliurem amb nosaltres mateixos.
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MÚSICA
Quintet de metall al vent
Vent i cinc ‘Encàrrecs’
Autoeditat (2018)

El QMAV és un grup versàtil format
per Ferran Femenia, Marc Oltra
Climent, Ferran Ferrando, Ximo Tur i
Juanjo Martín, amb un repertori que
abarca sis segles de música, des de
l’edat mitjana fins el segle XXI. En la
seua trajectòria el quintet ha
participat en festivals de música
clàssica, cicles de joves intèrprets,
audicions educatives, festivals de
jazz, i un llarg etcètera. Aquest grup
musical fomenta la creativitat

artística amb un gran nombre d’arranjaments i composicions pròpies.

Vent-i-5 es el tercer treball discogràfic publicat per
Quintet de metall al vent, després de superar els
seus 25 anys com a grup. Aquest tercer CD està
conformat per els cinc encàrrecs fets a
compositors del nostre entorn com Javier
Santacreu, Ximo Cano, Lolo García, Joan Mont i
Víctor Vallés que amb la Toccata, Chorale e
ABDEC, Simfonieta QMAV, Anemoi, La rosa dels
vents i Quintet nº5 respectivamente, ens han
obsequiat amb peces totes dels segle XXI amb
diverses concepcions estètiques que tenen com a
denominador comú el virtuosisme, la originalitat i
un innegable gust alhora de composar per al QMAV.
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L’ENTREVISTA DEL MES
ENTREVISTA A JULI ESTEVE AMB NOU LLIBRE

‘EL SOMNI AMERICÀ CONTRA EL CACIQUISME I LA FIL·LOXERA’

Juli Esteve i Carbonell, nascut a
Puçol el 1959, és un periodista
investigador valencià amb una
forta vinculació a la Marina Alta,
atés que la seua dona era de
Pego. Des de l’empresa que
dirigeix, InfoTV, ha dut endavant
nombrosos projectes
documentals i bibliogràfics per
donar a conéixer la història dels
valencians i valencianes amb
temàtiques en què la Marina
Alta ocupa un gran espai
d’aquesta història. Alguns
d’aquests episodis ben
coneguts per totes i per tots són
l’expulsió dels moriscos, la
repoblació mallorquina o les
onades migratòries del segle
XX.

*Totes les imatges recollides en l’entrevista formen part del nou llibre de Juli Esteve i han
sigut recollides i cedides per les famílies que hi han participat.
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-Juli benvingut al nostre humil
espai. En primer lloc agrair-te la
teua col·laboració en la nostra
entrevista però sobretot agrair-te
la tasca de dignificació que has
realitzat gràcies als teus
documentals, pel que respecta a
la història dels valencians i
valencianes, i més concretament
al que respecta a la de la Marina.
Parlem del teu projecte d’InfoTV i
dels diferents documentals que
has anat produint al llarg
d’aquests anys. Com va
començar aquesta contesa?
Explica’ns un poc l’origen d’InfoTV
i dels seus projectes
documentals.

InfoTV és una iniciativa d’un grup
de periodistes que havien
treballat en Canal 9 en els anys de
la fundació i que va tindre com a
objectiu inicial, parlem del 2004,
posar en marxa un canal de
televisió plural, professional, de
qualitat i en valencià, que arribara
a ser una alternativa a una TVV
que no ens agradava gens. No
vam aconseguir del govern
valencià la llicència que
preteníem i el 2008, després
d’emetre durant tres anys per a

València i la seua àrea
metropolitana, la Safor i
Ontinyent, vam haver de parar les
emissions i reconvertir-nos en
una productora audiovisual. Ja
havíem fet alguns documentals
fins a eixe moment i fou
aleshores el moment de fer-ne
més encara. El 2009, perquè es
complien 400 anys de l’expulsió,
vam produir Moriscos, els
valencians oblidats. Tot seguit,
Valencians de Mallorca. Este
treball, en gran part gravat a
Tàrbena, ens va fer descobrir un
món que a penes coneixíem
aleshores, com era el de
l’emigració valenciana a Algèria. I
d’eixa inspiració van eixir els dos
documentals de la minisèrie
Algèria, el meu país. I tancarem el
cicle sobre l’emigració amb el que
podríem considerar, a petita
escala, una superproducció, els
quatre llargmetratges de la sèrie
Del Montgó a Manhattan.
Valencians a Nova York, una
investigació d’una profunditat
extraordinària, amb un treball de
documentació en arxius
nord-americans que va durar més
d’un any, continuat amb un treball
de camp conformat per 700
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entrevistes ací i als Estats Units
als descendents dels emigrants
del 1920. Tota eixa informació és
la que ara es publica en el llibre
que hem editat i que s’ha
presentat a Dénia estos dies,
L’emigració valenciana als Estats
Units i el Canadà: El somni
americà contra el caciquisme i la
fil·loxera.

Treballadors de Pedreguer en una pedrera a
l'Amèrica, cap al 1912.

-No sé si eres conscient de que
els teus documentals han servit
per fer pedagogia de la història
menys coneguda i fins i tot
podríem dir un poc amagada de la
història dels nostres pobles. Si
hagueres de triar un dels
documentals que has fet, a quin li
guardes especial estima i per
què?

No sé si estos treballs han tingut
o no eixe efecte. El que sí que puc
assegurar és que eixa era la raó
principal per a posar en marxa els
projectes que hem abordat.
InfoTV va nàixer, sempre ho dic,
per a contar aquelles històries,
actuals o passades, que estaven
poc contades, mal contades o
directament sense contar al gran
públic, és a dir, en format
audiovisual, per a aconseguir la
màxima difusió possible. Per això
dic que no sé si ho hem
aconseguit, però almenys ho hem
intentat. Això, segur.
I d’entre tots els treballs jo em
quedaria amb les emocions que
van aflorar entre els valencians
d’Algèria quan ens contaven com
van haver de dir adeu aquell país
que era també el seu i, sobretot,
estic especialment satisfet per tot
el que vam descobrir en la nostra
investigació sobre l’emigració a
l’Amèrica del Nord. Des del punt
de vista periodístic i
historiogràfic, crec que hem tret a
la llum una història i unes
històries quasi del tot
desconegudes fins ara i ben
interessants.
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-Aprofitant que et tenim ací amb
nosaltres, i entrant un poc en el
camp de la producció audiovisual
valenciana, portes molts anys en
aquest món, com veus l’evolució
de la indústria, creus que des que
començares l’any 2004 amb
InfoTV es podria fer una lectura
positiva del creixement? O per
contra creus que caldria
incentivar més la producció
valenciana de proximitat?

Quan InfoTV va nàixer el 2004 i
començà a emetre el 2005, eren
els anys en què Canal 9 va tocar
sostre pel que fa a pressupost,
que s’acostà als 300 milions
d’euros anuals. Amb això es podia
fer de tot. Una altra cosa és la
destinació que realment van
tindre aquells diners. Ara, però,
estem en una situació just a
l’extrem contrari. À Punt és
l’empresa de referència de
l’audiovisual valencià; el gran
client per a totes les productores
valencianes; i hauria de ser el
gran motor de la indústria
audiovisual. Però no pot exercir
eixe paper amb un pressupost
esquifit i retallat. Impossible. Amb
58 o 60 milions d’euros no es pot
funcionar en ple segle XXI. I, ja

que estic ací, deixa’m aportar
unes dades irrefutables: el 1995,
l’últim any en què jo vaig treballar
en Canal 9, el pressupost que
teníem per a una empresa que
tenia 500 treballadors, un canal
de televisió i un de ràdio era de 78
milions d’euros. És a dir, una
empresa ben semblant a l’actual
À Punt Mèdia. Si eixos diners els
actualitzem amb la inflació
acumulada des d’aleshores,
equivaldrien hui a 168 milions
d’euros. El pressupost d’À Punt és
a penes la tercera part d’eixa
quantitat, uns 58 milions. En eixes
condicions l’equip directiu de la
casa no fa gestió: fa miracles
autèntics. Això hauria de canviar
per a que, de bona veritat, la
producció es dinamitzara, trobara
finestres per a arribar al públic i
es feren més productes i de més
qualitat.

–Seguint amb la pregunta
anterior quins incentius o millores
permetrien alimentar el camp
audiovisual valencià? I quines
deficiències tècniques caldria
millorar i enfortir?

Amb diners, torrons. Ja ho diu la
dita. Tenim molts i bons
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professionals, però empreses
raquítiques per falta de
comandes i d’activitat. El sector
necessita una bona injecció de
capital per a superar la depressió
del covid19 i fer el salt de qualitat
que, des del punt de vista de la
creativitat i la professionalitat, és
perfectament possible.

Portada del nou llibre’L’emigració valenciana
als EEUU i Canadà: El somni americà contra el
caciquisme i la fil·loxera’ que s'estrena el
proper 1 d’octubre a Dénia.

-Després de fer aquesta immersió
en l’audiovisual ens centrem en
un altre tipus de producció per la
que hui estàs ací amb nosaltres,
la producció editorial. Presentes
nou llibre i nou projecte sota el

títol ‘L’emigració valenciana als
Estats Units i el Canadà. El somni
americà contra el caciquisme i la
fil·loxera’. Conta’ns un poc com va
sorgir aquest projecte que té tan
bona pinta i que podrem
descobrir en les seues pàgines.

Els quatre documentals de la
sèrie Del Montgó a Manhattan.
Valencians a Nova York eren
densos, certament. Contenien
molta informació, ben
fonamentada en les troballes
fetes als arxius i en les
entrevistes. Però aquella era en
realitat una part minoritària de
tots els materials que vam poder
acumular en aquelles vora 700
entrevistes. El format adequat per
a oferir tota eixa informació, més
treballada, més ben fonamentada
en treballs anteriors i amb més
espai per a oferir ordenadament
les dades aconseguides i les
conseqüències que se’n
desprenen és un llibre. I este està
fet com un assaig d’investigació
molt seriós, però alhora escrit per
a ser llegit amb facilitat per tota
classe de públics. Jo crec que
agradarà i molt als intel·lectuals i
també al poble pla, perquè inclou
moltes d’aquelles històries que, a
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vora foc, tantes voltes van contar
aquells homes quan
esdevingueren uelos.

Un grup d'emigrants de Tàrbena. Una foto que
retrata l'èxit.

-Continuem parlant del llibre,
perquè si bé és cert que no és la
primera vegada que escrius un
llibre –recordem als i les lectores
el llibre ‘La televisió (im)possible.
Deu anys d'informatius a Canal 9
del que Juli és coautor– sí que és
la primera vegada que realitzes
un llibre d’història, veritat, quin ha
sigut el principal repte al que
t’has hagut d’enfrontar?

Per a poder-lo fer m’he beneficiat
de l’aprenentatge que per a mi ha
suposat cursar, entre 2017 i 2020
un grau universitari d’Història,
Geografia i Història de l’Art.
Perquè eixos estudis m’han servit
per a ensenyar-me a adaptar la

recerca periodística inicial als
cànons acadèmics. El llibre està
ple de citacions d’altres autors,
que m’han aportat una informació
essencial sobre l’estructura
econòmica i de propietat del
camp valencià i de l’impacte que
va tindre la fil·loxera, primer
positiu, quan arrasà Europa i ací
va augmentar exageradament la
producció, i després negatiu, quan
arribà finalment la plaga. Eixe
rigor acadèmic que buscava m’ha
obligat a confirmar les dades,
contrastar la informació,
assegurar-me de la veracitat de
cada detall i, també, a descartar
alguna història per falta de
credibilitat.

Àngel Baixauli. Un americanet de Dénia que
hagué de fugir per Gibraltar el 1948 tot i tindre
passaport americà
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-La gira de presentació del teu
llibre s’inicia el proper dia 1
d’octubre a Dénia veritat? tens
previstes presentacions en el mes
que entrem per poder convidar
als i les usuàries de la nostra
Guia?

Tonica Signes, de Gata. El 2013, amb 99 anys,
era l'última supervivent de l'emigració.

Sí, i tant. Ara mateix ja tenim
acordats actes semblants a Pego,
el 13 d’octubre, i a Ondara, ja per a
novembre. Però en passar este
primer compromís, que es traure
el llibre a la venda, tancarem més
presentacions a Pedreguer, Gata,
Calp, Benissa, els Poblets, el
Verger, la Vall de Gallinera,
Tàrbena, Callosa d’en Sarrià, Orba,

Murla... i, ja fora de la Marina,
Gandia, Oliva, la Font d’en Carròs,
Vilallonga, Carlet, Corbera,
València...

-En plena crisi humanitària per les
onades migratòries que estem
vivint a Europa, hui per hui el teu
llibre sembla que ve com anell al
dit per incentivar la reflexió des
del nostre passat més recent.
Coneixent l’esperit crític que totes
les teues produccions tenen,
penses que publicacions com
aquesta poden ajudar a entendre
millor la situació actual i
contrarrestar certs pensaments
poc solidaris?

No vull predicar sobre açò. Quan
em pregunten sobre estos fets, jo
cite literalment la nostra amiga
Nadège Font, una dona valenta
nascuda a Alger, al si d’una
família valenciano-algeriana de
quarta generació. I refugiada a
Xaló després de la independència
de l’antiga colònia francesa. Esta
dona extraordinària, que va faltar
fa uns pocs anys, sempre la tindré
al cap i al cor, perquè en el
documental Algèria, el meu país,
té una frase d’eixes que s’hauria
d’emmarcar a cada institut,
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escola o centre públic del nostre
país. Deia Nadège, amb el seu
accent francés deliciós: “La meua
bisauela era de Tàrbena. I va
arribar a Sidi Ferruch [una platja a
prop d’Alger] en una pastera.
Seria per l’any 1870”. És a dir, que
els valencians de fa 150 anys
emigraven sense papers i
arribaven en pasteres a les
platges d’Algèria. Com ara fan els
milers i milers d’africans que
venen ací. Per això, si hi ha un
poble a Europa que no pot mirar
per damunt del muscle els
emigrants som els valencians. I
per això el llibre està dedicat als
emigrants valencians,
“protagonistes i herois d’esta
història” i als emigrants d’arreu
del món, “tan invisibles i
maltractats”.

-Amb la personalitat incansable i
reivindicativa que et caracteriza,
tens algun projecte de futur
confessable lligat a aquest llibre o
qualsevol altra idea que portes
entremans que t’agradaria
compartir amb nosaltres?

Els últims anys ens hem centrat
en InfoTV en la producció del
programa Rosquilletres per a À

Punt. I, de fet, va ser la parada
obligada per l’epidèmia de
covid19 el que em va permetre
trobar el temps necessari per a
escriure el llibre, una faena
pendent des del 2015. Però tot i
així, encara hem pogut produir els
últims anys documentals com els
dedicats a Amado Granell, el
valencià que va alliberar París; a
sant Vicent Ferrer, amb motiu dels
600 anys de la mort; als bebés
robats a les clíniques i hospitals
valencians durant el franquisme i
els primers anys de la
democràcia... i ara tenim un parell
de projectes més, els dos
destinats a traure a la llum
capítols ben interessants de la
història valenciana del convuls
segle XX. Però ja en parlarem
quan toque.

Pròximes dates de presentació:

Octubre:
1 d’octubre a Dénia
13 d’octubre a Pego

Novembre:
A Ondara (data per confirmar)

Pròximament:
Més presentacions a Pedreguer, Gata,
Calp, Benissa, els Poblets, el Verger, la
Vall de Gallinera, Tàrbena, Callosa d’en
Sarrià, Orba, Murla...
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