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25N. Dia internacional
contra la violència de gènere.

#25N #NiUnaMenys #EstimarNoFaMal



MÚSICA CLÀSSICA
EL POBLE NOU DE BENITATXELL

Dilluns 1
11.30 h – Cementeri Municipal de Benitatxell

Germans Pineda
Música clàssica.

Inscripcions a: reservacultura@elpoblenoudebenitatxell.com
+Info: Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell

XÀBIA
Dissabte 6

20.30 h – Església Sant Bertomeu
Ars nova

+Info: Ajuntament de Xàbia.

XÀBIA
Divendres 19

21.00 h – Església Sant Bertomeu
Plant d’amor: Fantasiant

Capella de Ministrers.
Música i poesia per a Ausiàs March.

+Info: Ajuntament de Xàbia.

ALTRES MÚSIQUES
ONDARA
Dissabte 6

20.00 h – Auditori
Recital Dolçaina i piano
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+Presentació de les publicacions de les obres finalistes i guanyadores en la Primera i
Segona Edició.

Lliurament del “V Premi de composició per a dolçaina i piano. Vila d’Ondara” amb la
interpretació per part de Josep Alemany i David Gonzàlez de les obres presentades

en aquesta edició.

BENISSA
Diumenge 7

12.00 h – Cementeri Municipal
Concert homenatge a les brigades internacionals a Benissa

A càrrec de la Colla de Xirimiters Pere Bigot.
Organitza: Casal Cultura Benissa.

Col·labora: Ajuntament de Benissa.

CALP
Dijous 11

20.00 h – Saló Blau
IX Festival internacional de música de tardor de Calp 2021

Recital de guitarra a càrrec de Fabio Montomoli.
Entrada: 15€. Reserva: info@pal-music.com.

Venda d’entrades a partir de les 19.00 h en el hall del Saló Blau.
Organitza: Pal-Music SL.

Col·labora: Regidoria de Cultura.

ONDARA
Dissabte 13

17.30 h – Plaça de bous
Rock a banda

Presentada per Banda de Sant Antoni del Portany.
+Info: Ajuntament d’Ondara.

XÀBIA
Dissabte 13 i diumenge 14

21.30 h – Església Sant Bertomeu
Concert de Santa Cecília
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A càrrec de l’orquestra jove i l’orquestra cam.
+Info: Ajuntament de Xàbia.

GATA DE GORGOS
Dissabte 20

18.00 h – Pels carrers del poble
Cercavila

Recollida de nous músics.
Banda Unió Musical de Gata.

Santa Cecília 2021.
+Info: Ajuntament de Gata de Gorgos.

BENISSA
Dissabte 20

19.30 h – Centre d’Art Taller d’Ivars
Concert de Santa Cecília

Banda Juvenil.
Organitza: Societat Lírica i Musical de Benissa i Escola de Música i Dansa J.

Santacreu.
Col·labora: Ajuntament de Benissa.

ONDARA
Dissabte 20

19.30 h – Auditori
Banda Juvenil i Infantil d’Ondara

+Info: Ajuntament d’Ondara.

PEDREGUER
Dissabte 20

20.00 h – Rockòdrom
Concert de Santa Cecília

Banda de l’Escola de Música.
Direcció: Merche Femenia Simó
+Info: Ajuntament de Pedreguer.
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XÀBIA
Dissabte 20

21.30 h – Església Sant Bertomeu
Concert Santa Cecília

A càrrec del centre artístic musical.
+Info: Ajuntament de Xàbia.

BENISSA
Dissabte 20

22.30 h – Eixida des del Creama
Nit d’Albades

Organitza: Societat Lírica i Musical de Benissa
Col·labora: Colla de Xirimiters El Riberer i l’Ajuntament de Benissa.

BENISSA
Diumenge 21

11.00 h – Eixida des del Creama
Passacarrer

Arreplegà dels nous músics de la Banda.
Organitza: Societat Lírica i Musical de Benissa.

Col·labora: Ajuntament de Benissa.

GATA DE GORGOS
Dissabte 27

12.00 h i a les 17 h – Pels carrers del poble
Cercaviles de Santa Cecília

12 h Banda Juvenil.
17 h Unió Musical de Gata.

+Info: Ajuntament de Gata de Gorgos.

BENISSA
Dissabte 27

19.00 h – Auditori Teulada Moraira
Concert de Santa Cecília
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De la Societat Lírica i Musical de Benissa “Recomposicions Asimptomàtiques”.
Organitza: Societat Lírica i Musical de Benissa.

Col·labora: Ajuntament de Benissa i Auditori Teulada-Moraira.

PEDREGUER
Dissabte 27

20.00 h – Rockòdrom
Concert de Santa Cecília

Banda del Centre Artístic Musical.
Direcció: Vicent Vives.

+Info: Ajuntament de Pedreguer.

DÉNIA
Dissabte 27

20.00 h – Teatre Auditori
Concert de Santa Cecília

Agrupació artística musical de Dénia.
Les entrades es podran recollir a partir del dia 15 de novembre en horari de 16.30 h a

21.00 h en el local de la Banda, i si en queden el dia del concert en taquilla.
Col·laboració: 3€. Socis de la banda 1,50€.

ONDARA
Diumenge 28

12.00 h – Auditori
Unió Musical d’Ondara

+Info: Ajuntament d’Ondara.

ELS POBLETS
Diumenge 28

12.00 h – Auditori Municipal Música i Literatura
Concert de Santa Cecília

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

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

Patrocina: Ajuntament dels Poblets.

BENISSA
Diumenge 28

12.00 h – Eixida des del Creama
Passacarrer “Arreplegà”

De les famílies cecilianes de la Banda.
Organitza: Societat Lírica i Musical de Benissa.

Col·labora: Ajuntament de Benissa.

XÀBIA
Diumenge 28

20.30 h – Església Sant Bertomeu
El dolçainer del Portitxol

A càrrec de la Colla portitxol dolçainers i percussió (Hèctor Peropadre).
+Info: Ajuntament de Xàbia.

DANSA
PEDREGUER

Dissabte 6
19.00 h – Plaça de l’Amistat

XXV Aplec de Danses
Grup de Danses Pedreguer.

Grup tradicional Hoyo Guarde (Sierra del Segura).
+Info: Ajuntament de Pedreguer.
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PEDREGUER
Diumenge 7

12.00 h – Plaça de l’Amistat
XVII Festa de la Dansa

Concert amb el trio Citra.
+Info: Ajuntament de Pedreguer.

DÉNIA
Del 10 al 14 de novembre

Teatre Auditori
Festival de dansa contemporània

Organitza: Ajuntament de Dénia. Cultura.

Dimecres 10
Projecció del vídeo “LEVEDAD” Centre Coreogràfic de Dénia 6’10”.

Composició musical: Rosa María Rodríguez Hernández. Pianista: Marisa Blanes.
Coreografia i realització vídeo: Joan Bernat Pineda.
Interpretació: Tony Montesinos i Daniela Hlavsova.

Direcció fotografia: José María Hortelano.
Entrada lliure amb invitació.

“DIVERSO” Cia: Esmov arte del movimiento. 60’.
Intèrprets: Moon Laudisio, Teresa Juan López, Victoria Barona, Julia Fernández, Rosa

Payá, Laura Gómez, Silvia Moreno, María Rodríguez, Gema Ribes, Kostantin
Martynenko.

Música: Jonatan Montoro, Manel Cardona, Davide Ferretti.
Co-Creació: Angélica Fossemó, Maica Ontiñano, Alex Hernández.

Entrada lliure amb invitació.

Dijous 11
“IDENTIDAD” Especialitat de contemporani de l’Estudi de Dansa de María Carbonell.
Programa: Yanagi de Nikita Anishchenko i Carmen Lozano / Identidad de Sapiens /

Pieza de Grupo JAP / Pena salada de Mireia Ibáñez, Irene Úbeda, Irene Alfonso, Neus
Roca, Pilar Alonso, Alba Bolos i Laia Bolos. / That’s life de marta Modesto i Paula

Hernández / Vayamos al diabolo de Marta Modesto i Marta Valle.
Entrada 5€. 50’.
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Divendres 12
“CONVERSACIONES ENTRE PLUMAS” Cia. El Jablero. Illes Canàries.

Intèrprets: Acerina H. Toledo i Celeste Ayús.
Direcció: Roberto Torres.

Entrada 5€. 50’.

Dissabte 13
“10 SONETOS”. Cia. Otra Danza.

Coreografía i interpretació: Asun Noales i Sebastián Rowinsky.
Música: Juan Sebastián Bach interpretada per Antonio Ballester al violoncel.

Direcció: Asun Noales.
Entrada 5€. 45’.

Diumenge 14
“TRÀNSIT” Presentat per Cocinando Danza.

Un espectacle de dansa, reciclatge i ecologia.
Intèrprets: Margarita de las Heras, Marina Sayas, Henar Fuentetaja, Pablo Moliner,

Miguel Tornero.
Coreografia i direcció: Henar Fuentetaja.

Dansa en família. 53’. Entrada lliure amb invitació.

*Entrades / invitacions en https://www.notikumi.com/ o en taquilla el mateix dia una
hora abans.

PEDREGUER
Dissabte 13

20.00 h – Rocòdrom Pedreguer
Ballet. Fàbrica de nines màgiques
Direcció i coreografia: Nanny Alves.

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

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

+Info: Ajuntament de Pedreguer.
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TEATRE
BENISSA
Divendres 5

22.00 h – Centre d’Art Taller d’Ivars
Jam improvivencia

En castellà, a càrrec d’Improvivencia.
Organitza: Ajuntament de Benissa.

Patrocina: Diputació d’Alacant.

DÉNIA
Dissabte 6

20.00 h – Teatre Auditori
Nou

De Javier Sahuquillo. Thriller psicològic.
Entrada 10€ en https://www.notikumi.com/ o en taquilla el mateix dia una hora

abans.

BENISSA
Divendres 12

22.00 h – Saló Cultural
La langosta no se ha posado

A càrrec de Maror Produccions.
Organitza: Ajuntament de Benissa.

Patrocina: Diputació d’Alacant.

ELS POBLETS
Diumenge 14

19.00 h – Casa de Cultura
La mamma

De Matthieu Delaporte i Alexandre de la Patellière.
Entrada lliure.
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BENISSA
Divendres 19

20.30 h – Saló Cultural
Casa de muñecas

A càrrec de Melpómene Teatro, dins dels actes del 25 Dia Internacional contra la
violència de gènere.

Entrada gratuïta.
Organitza: Ajuntament de Benissa.

DÉNIA
Dissabte 20

20.00 h – Teatre Auditori
La fallera calavera

Presentat per Floc teatre.
Text: Eduard Costa i Enric Aguilar.

A partir del conegut joc de cartes “La fallera calavera” d’Enric Aguilar, i les seues
corresponents ampliacions es presenta la versió teatral d’esta història tan tètrica

com divertida.
Entrada 5€ en https://www.notikumi.com o en taquilla el mateix dia una hora abans.

XÀBIA
Divendres 26

20.00 h – Casa de Cultura
Historia de una Maestra

A càrrec de Cactus teatre de Josefina Aldecoa.
Entrada 5€.

+Info: Ajuntament de Xàbia.

BENISSA
Divendres 26

12.00 h i 22 h – Lloc per determinar
El verí del teatre

A càrrec d’Esclafit Teatre, amb Joan Nave.
Sessió 12.00 h, per a l’alumnat de Batxillerat IES Josep Iborra.

Sessió 22.00 h, oberta al públic en general.
Entrada gratuïta.

Organitza: Ajuntament de Benissa.
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EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dissabte 27

12.00 h – Plaça del Mercat
Surrender

Teatre-performance.
+Info: Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell.

ONDARA
Dissabte 27

20.00 h – Auditori Municipal d’Ondara
L’abraçada dels cucs

Cactus Teatre.
Reserva de butaques: agendaondara.es

PEDREGUER
Diumenge 28

12.00 h – Plaça de l’Amistat
Performance

Amb el grup Les nou muses.
+Info: Ajuntament de Pedreguer.

TEATRE INFANTIL
GATA DE GORGOS

Tots els divendres
17.30 h – Biblioteca Pública Carme Miquel

L’hora del conte
+Info: Biblioteca de Gata de Gorgos.
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DÉNIA
Dilluns 1

20.00 h – Teatre Auditori
Emportats

Públic familiar.
Millor espectacle de circ “2018 Premi de les Arts Escèniques Valencianes”.

Premi FETEN 2018: Millor espectacle de les nits de Feten.
Candidats als premis MAX 2018.

Premi José Estruch del Teatre Principal d’Alacant: per l’aportació a les arts
escèniques valencianes 2019.

Entrada: 5€ en https://www.notikumi.com/ o en taquilla el mateix dia una hora abans

ONDARA
Dimecres 3

18.00 h – Casa de Cultura
Colorilandia

L’hora del conte a càrrec de les alumnes del 2on curs del Cicle d’Educació Infantil de
l’IES Xebic Alessandra Banelli Cano i Anabel Carreño.

PEDREGUER
Dijous 4

18.30 h – Casa Municipal de Cultura
Marta i la tarasca

Guillem Furió, Almudena Marín i Sergi Morales.
Programa Espanta la Por.

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

PEDREGUER
Divendres 5

18.30 h – Casa Municipal de Cultura
L’home dels nassos

Programa Espanta la Por.
Companyia: l’Oracle de l’Est.

+Info: Casa Municipal de Cultura de Pedreguer.
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CALP
Dissabte 6

18.30 h – Saló Blau
Las hadas revoltosas y la bruja coruja

Marimba Marionetas.
Per a públic infantil i familiar.

Entrada gratuïta prèvia.
Inscripció. Aforament limitat.

Reserva: 965 839 123.
Organitza: Regidoria de Cultura.

BENISSA
Diumenge 7

12.00 h – Saló Cultural
La història de Ferdinand

A càrrec de Tarannà Teatre.
Organtiza: Ajuntament de Benissa.

Patrocina: Diputació d’Alacant.

DÉNIA
Diumenge 7

12.00 h – Teatre Auditori
Mowgli, el libro de la selva

Presentat per La carreta teatre.
Recomanat per a públic familiar a partir de 2 anys. 50’. En valencià.

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

ONDARA
Dimecres 10

18.00 h – Casa de Cultura
L’Hora del conte

“Las aventuras de Tintín y Alegría” a càrrec de les alumnes del 2on curs del Cicle
d’Educació Infantil de l’IES Xebic: Stefany Caiza i Anabel Carreño.

“Los tres cerditos” a càrrec de les alumnes del 2on curs del Cicle d’Educació Infantil
de l’IES Xebic: Ángela Sánchez i Jessica Benítez.
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ONDARA
Diumenge 14

17.30 h – Plaça de bous
Desfem

Amb Dani Miquel.
+Info: Ajuntament d’Ondara.

ONDARA
Dimecres 24

18.00 h – Casa de Cultura
L’hora del Conte

Amb Moni Poppins.
+Info: Casa de Cultura d’Ondara.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dissabte 27

11.00 h – Biblioteca
Contacontes

+Info: Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell.

CINEMA
BENISSA

Divendres 5 i 19
De 09.00 h a 14.00 h – Sala d’actes

Com ensinistrar un drac 3
Seu Universitària de la Marina.

Cinema d’animació en valencià.
A càrrec de l’aula de cine i audiovisual de la Universitat d’Alacant.

Dirigit a l’alumnat del CEIP Pare Melchor i CEIP Manuel Bru.
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BENISSA
Dissabte 6 i diumenge 7

Dissabte: 19.00 h i 22.00 h
Diumenge 18.00 h i 21.00 h

Maixabel
Entrada 4€. Sala Cultural.

C/ Pare Andreu Ivars, núm. 21, 3ª pl.
Organitza: Ajuntament de Benissa.

DÉNIA
Diumenge 7

19.00 h – Teatre Auditori
First Cow

Dir.: Kelly Reichardt. EEUU, 2019, 121 min.
V.O. en anglès, subtitulada al castellà. +12.

Entrada 3€ en taquilla el mateix dia una hora abans.

BENISSA
Divendres 12 i 26

De 09.00 h a 14.00 h – Sala d’actes
El parc màgic

Seu Universitària de la Marina.
Cinema d’animació en valencià.

A càrrec de l’aula de cine i audiovisual de la Universitat d’Alacant.
Dirigit a l’alumnat del col·legi Públic Pare Melchor i col·legi Públic Manuel Bru.

XÀBIA
Divendres 12

20.00 h – Casa de Cultura
Sorolla il·lumina Londra i Sorolla Secret

Projecció de documentals produïts per À Punt.
+Info: Casa de Cultura de Xàbia.
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BENISSA
Dissabte 13 i diumenge 14
Dissabte: 19.00 h i 22.00 h

Diumenge 18.00 h i 21.00 h
El buen patrón

Entrada 4€. Sala Cultural.
C/ Pare Andreu Ivars, núm. 21, 3ª pl.
Organitza: Ajuntament de Benissa.

DÉNIA
Diumenge 14

19.00 h – Teatre Auditori
Entre nosotras

Dir.: Filippo Meneghetti. França, 2019, 95 min.
VO en francés, subtitulada al castellà. +7.

Entrada 3€ en taquilla el mateix dia una hora abans.

CALP
Diumenge 7, 14 i 21
19.00 h – Saló Blau

Cinema al Saló Blau
Entrada gratuïta prèvia.

Inscripció. Aforament limitat.
Reserva: 965 839 123.

Organitza: Regidoria de Cultura.

BENISSA
Dissabte 20 i diumenge 21
Dissabte: 19.00 h i 22.00 h

Diumenge 18.00 h i 21.00 h
La família Adams

Entrada 4€. Sala Cultural.
C/ Pare Andreu Ivars, núm. 21, 3ª pl.
Organitza: Ajuntament de Benissa.
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DÉNIA
Diumenge 21

19.00 h – Teatre Auditori
El hoyo

Cicle cine de ciència ficció. 1r Aniversari de l’Espai d’Art Joan Castejón.
Dir.: Galder Gaztelu-Urrutia Espanya, 2019, 94 min.

V.O. en castellà. +18.
Presentació a càrrec de José Ángel de Dios García de editorial “Dilatando Mentes”.

Entrada 3€ en taquilla o el mateix dia una hora abans.

BENISSA
Dissabte 27 i diumenge 28
Dissabte: 19.00 h i 22.00 h

Diumenge 18.00 h i 21.00 h
Las leyes de la frontera

Entrada 4€. Sala Cultural.
C/ Pare Andreu Ivars, núm. 21, 3ª pl.
Organitza: Ajuntament de Benissa.

DÉNIA
Diumenge 28

12.00 h – Teatre Auditori
El meu germà persegueix dinosaures
A partir de 8 anys. 100 min. En valencià.

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

Organitza: Ajuntament de Dénia. Normalització Lingüística.

DÉNIA
Diumenge 28

19.00 h – Teatre Auditori
Biografía del cadáver de una mujer

Presentada per la directora Mabel Lozano. Obra guanyadora del Goya al Millor
Curtmetratge Documental.
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Espanya, 2020, 18 min. V.O. en castellà. +12.
Presentació del llibre “Te invito a un mojito” de Mabel Lozano i Paka Díaz.

Organitza: MATRIA, Cine-club Pessic, Ajuntament de Dénia. Cultura.
Entrada lliure fins completar aforament o en taquilla el mateix dia una hora abans.

EXPOSICIONS
DÉNIA

Fins 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
Fins 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.

BENISSA
Fins al 20 de novembre

Sala d’exposicions del Centre d’Art Taller d’Ivars
Destrenzando realidades

Grup Libera.
Horari de visites:

De dimarts a dissabte de 18.00 h a 20.30 h.
Organitza: Ajuntament de Benissa.
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EL VERGER
Fins al 21 de novembre

Torre dels Ducs de medinaceli
Marga Guasch. Matèria Mediterrànea

C/ Abadia.
Horari: Dimarts a dissabte de 17.00 h a 20.00 h.

XÀBIA
Fins al 12 de desembre

Mvsev de Xàbia
Xàbia, Llum i Arrels

Artista: Joana Bisquert.
Horari: De dimarts a divendres de 10.00 h a 13.00 h i de 17.00 h a 20.00 h.

Dissabte i diumenge de 10.00 h a 13.00 h.

DÉNIA
Fins al 8 de gener

Casa de Cultura. Espai d’art Joan Castejón
Celebració del primer aniversari de l’Espai d’art Joan Castejón

Exposició de pintura fantàstica de Francis Morell.
Horari: Laborals: d’11.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 21.00 h.

Dissabte: d’11.00 h a 13.30 h i de 18.00 h a 21.00 h.

CALP
Del 4 al 30 de novembre

Sala d’exposicions Ajuntament Vell
Pareidolia

De Patricia Escario, Miguel Lorente.
Col·labora: Regidoria de Cultura.

DÉNIA
Del 4 al 20 de novembre
Casa de Cultura. Vestíbul

Una mirada a un país desconocido: Pakistán
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Fotografies de Bernadette Miralles.
Paisatges, rostres, cultura i vida quotidiana d’un país desconegut.

Horari: Laborals: d’11.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 21.00 h.
Dissabte: d’11.00 h a 13.30 h i de 18.00 h a 21.00.

ONDARA
Del 5 al 28 de novembre.

Casa de Cultura i Torre del Rellotge d’Ondara
Dones + art

Divendres 5 a les 20.00 h, inauguració de l’exposició.
Mariví Puigcerver - Blanca Hernando - Mari Marí - Mar Fornes - M. José Cholbi - Fina

Gilabert - Mari Casado - M. Isabel de Piero.

CALP
Del 5 al 18 de novembre

Sala d’Exposicions
Vela y remo, nuestros deportes azules

XV Concurs de dibuix infantil/juvenil del Real Club de Regates de Calp.
Organitza: Real Club Nàutic de Calp.

Col·labora: Regidoria de Cultura.

XÀBIA
Del 5 de novembre al 9 de gener

Casa del Cable
Sorolla en su paraíso
Exposició fotogràfica.

Horari: De dimarts a dissabte de 10.00 h a 13.00 h i de 17.00 h a 20.00 h.
Diumenge de 10.00 h a 13.00 h.

BENISSA
Del 8 al 19 de novembre

IES Josep Iborra
#No em toques el whatsapp

Programa M’importa educar en valors de l’IVAJ, dins dels actes del 25N Dia
Internacional contra la violència de gènere.
De 08.00 h a 15.00 h de dilluns a divendres.
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Organitza: IVAJ
Col·labora: IES Josep Iborra i Ajuntament de Benissa.

BENISSA
De l’11 de novembre al 28 de febrer

Sala d’exposicions de la Seu Universitària de la Marina
Espècies. L’univers del gust

Inauguració de l’exposició dijous 11 a les 19.00 h.
Visites: De dilluns a divendres, de 10.00 h a 13.00 h i de 17.00 h a 21.00 h.

Organitza: Secretariat 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.

DÉNIA
Del 12 de novembre al 12 de desembre

Centre d’Art l’Estació
Almas salvajes

Fotografies de David Cisneros Tejera.
Inauguració divendres 12 a les 19.00 h.

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

XÀBIA
Del 12 de novembre al 9 de gener

Ca Lambert
Els Lambert a Xàbia

José Segarra Llamas. Fons pictòric de l’Ajuntament de Xàbia.
Horari: De dimarts a divendres de 10.00 h a 13.00 h i de 17.00 h a 20.00 h.

Dissabte de 10.00 h a 13.00 h.

PEDREGUER
Del 15 de novembre al 5 de desembre

Casa Municipal de Cultura
Dones de la República Fent Història

+Info: Casa Municipal de Cultura de Pedreguer.
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PEDREGUER
Del 17 de novembre al 10 de desembre

Casa Municipal de Cultura
Fotografies del XIX Concurs Fotogràfic d’Ecoturisme

Inauguració el dimecres 17. Després de la xarrada Modernisme i Natura. Forma i
simbolisme de les representacions vegetals.

+Info: Casa Municipal de Cultura de Pedreguer.

DÉNIA
Del 18 de novembre a l’11 de desembre

Casa de Cultura. Sala Gran
Instants

Fotografies del Fotoclub Dénia.
José Maria Serrano “Peke”, Victoria Sauco, Agnieszka Adamczyk, Toni Moya, Paco

Serra, Fran Martínez, Alfredo Sanz, Paco Adsuar, José Montenegro, Bernat Cardona.
Inauguració dijous 18 a les 19.00 h

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

GATA DE GORGOS
Del 29 de novembre al 3 de desembre

Biblioteca Pública Carme Miquel
No em toques el whatsapp

Actes del dia contra la violència de gènere.
Horari: de 09.00 h a 13.00 h i de 17.00 h a 20.00 h.

CALP
Tot el mes

Museu del Col·leccionisme
Calp ahir i hui

Organitza: Regidoria de Cultura.
+Info: Ajuntament de Calp

agenda cultural MACMA | NOVEMBRE | 22



CALP
Tot el mes

Museu del Col·leccionisme
Historia del correo postal en Calp

Col·lecció de Joaquín Vázquez.
Col·labora: Regidoria de Cultura.

+Info: Ajuntament de Calp.

XERRADES I POESIA
PEDREGUER

Dimecres 3
19.30 h – Casa Municipal de Cultura

Modernisme i natura. Forma i simbolisme de les representacions vegetals
Daniel Climent i Carles Martín.

+Info: Casa Municipal de Cultura de Pedreguer.

PEGO
Del 5 al 20 de novembre

Casa de Cultura
VII Jornades d’estudis Carmel Giner Bolufer. Pego, 2021

Monogràfic sobre el castell d’Ambra (Pego. Marina Alta).
In memoriam Pierre Guichard.

Divendres 5
19.00 h – Reflexions al voltant d’Ambra.

Rafael Soler Verdú.

19.30 h – El castell d’Ambra: anàlisis, diagnòstic i propostes per a la seua recuperació
social.

Pere Joan Pons, Enric Paredes, Jose David Busquier.

Divendres 12
19.30 h – La Arqueozoología de Ambra. Un enclave-refugio en la Marina Alta durante el

convulso siglo XIII.
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Miguel Benito Iborra.

Dissabte 13
11.00 h – Dírhames y dineros en el castell d’Ambra.

Carolina Doménech Belda.

12.00 h – L’instrumental de ferro i altres metalls del castell d’Ambra (Pego, Alacant).
José Ramón Ortega Pérez.

Divendres 19
19.00 h – Ambra, des de la celòquia del hisn de Segària (Benimeli) i des de la

fortalesa del Castellar (Oliva). Defensa i control d’un camí ancestral a la tardor
d’al-Andalus.

Josep A. Gisbert Santonja.

20.00 h – Arqueología y fortificación del castell d’Ambra.
Rafael Azuar Ruiz.

Dissabte 20
11.00 – El paper del castell d’Ambra i els castells de la Marina durant les guerres del

s. XIII.
Josep Torró Abad.

12.00 h – La ceràmica baix-medieval al territori valencià en el context de la
colonització feudal.

Javier Martí i Pepa Pascual Pachecho.

*Informació i inscripcions: arxiumunicipal@pego.org / 691 022 497

PEDREGUER
Dimecres 10

19.30 h – Casa Municipal de Cultura
Passaport Marina Alta

Un projecte amb l’objectiu de vertebrar la comarca a nivell turístic.
Ana Rivera i Alicia Solbes. CREAMA

+Info: Casa Municipal de Cultura de Pedreguer.
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BENISSA
Dijous 11

20.00 h – Sala d’actes i en línia síncrona
Recuperación de los tradicionales herberos

Conferència a càrrec de Vanessa Martínez Francés (investigadora del CIBIO,
Universitat d’Alacant).

Enllaç a la conferència online: https://meet.google.com/sqo-uuer-pfk
Organitza: Secretariat de Seus del Vicerectorat de Cultura de la Universitat d’Alacant.
Hi col·labora: Centre de Gastronomia del Mediterrani Gastera, Càtedra Carmencita

d’Estudis del Sabor Gastronòmic i Seu Universitària de la Marina.

GATA DE GORGOS
Divendres 12

19.00 h – Biblioteca Pública Carme Miquel
Una biblioteca humana

+Info: Ajuntament de Gata de Gorgos.

PEDREGUER
Divendres 12

19.00 h – Casa Municipal de Cultura
Etnografia d’una exhumació. El cas de la fossa 100 el cementeri de Paterna

María José García Hernandorena i Isabel Gadea Peiró.
Cicle de conferències dones investigadores.

+Info: Casa Municipal de Cultura de Pedreguer.

ONDARA
Divendres 12

20.00 h – Casa de Cultura
Mestissatges, converses entre creadors

Xerrada. Amb la col·laboració de l’Institut Gil Albert.

PEDREGUER
Dimecres 17

19.30 h – Casa Municipal de Cultura
Etnobotànica i gastronomia en l’obra de Joan Pellicer i Bataller
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Josep Bernabeu i María Tormo. Universitat d’Alacant.
+Info: Casa Municipal de Cultura de Pedreguer.

BENISSA
Dijous 18

11.00 h – IES Josep Iborra
Davant la violència de gènere, no estàs sola a Benissa

Xerrada per a l’alumnat de l’IES Josep Iborra, dins dels actes del 25N Dia
Internacional contra la violència de gènere.

Organitza: Ajuntament de Benissa.

BENIARBEIG
Divendres 19

19.00 h – Teatre  Auditori de Beniarbeig
Arquitectura urbana a Beniarbeig

Presentació de la ruta.
Pau Banyó (bibliotecari) i Josep Ahuir (arqueòleg).

IV Jornades de difusió del patrimoni arqueològic i arquitectònic de la Marina Alta.
+Info: Ajuntament de Beniarbeig.

ELS POBLETS
Divendres 19

19.00 h – Casa de Cultura
Trobada de poesia

Guitarra: Joaquín Boscá / Veu i guitarra: Marta Fornali / Rapsoes: Francisco Cejudo,
Pepe Tormo, Salomé Buigues, Pablo Segarra, Mario García, Paco Bonilla, María

Boaca, Julio Monfort, Pepi Valenzuela.
Entrada gratuïta.

PEDREGUER
Divendres 19

19.00 h – Casa Municipal de Cultura
Fadrines. El procés de no casar-se en la societat tradicional valenciana

Raquel Ferrero i Clara Colomina.
Cicle de conferències dones investigadores.

agenda cultural MACMA | NOVEMBRE | 26



+Info: Casa Municipal de Cultura de Pedreguer.

XÀBIA
Divendres 19

21.00 h – Església Sant Bertomeu
Plant d’amor: Fantasiant

Capella de Ministrers.
Música i poesia per a Ausiàs March.

Entrada 5€.
+Info: Ajuntament de Xàbia.

BENIARBEIG
Dissabte 20

19.00 h – Teatre  Auditori de Beniarbeig
La prehistòria a la serra de Segària: la cova de Bolumini

Dra. Virgina Barciela (Universitat d’Alacant).
IV Jornades de difusió del patrimoni arqueològic i arquitectònic de la Marina Alta.

+Info: Ajuntament de Beniarbeig.

BENIARBEIG
Dissabte 20

20.00 h – Teatre Auditori de Beniarbeig
El passet de Segària: d’oppidum ibèric a fortí de les Guerres Sertorianes

Dra. Feliciana Sala, Dra. Sonia Bayo i Dr. Jesús Moratalla (Universitat d’Alacant).
IV Jornades de difusió del patrimoni arqueològic i arquitectònic de la Marina Alta.

+Info: Ajuntament de Beniarbeig.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dilluns 22

19.30 h – Instagram
Xerrada i debat sobre pornografia i violència sexual cap a les dones

Amb la sexòloga Silvia Pérez i SOMMOS.
+Info: Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell.
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EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dimarts 23

19.30 h – Centre Social
Violencia económica. Base del sometimiento femenino

Per Reneé Aguilar.
+Info: Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dimecres 24

19.00 h – Centre Social
Xerrada Viogen

Amb membres de la Policia Local.

PEDREGUER
Dimecres 24

19.30 h – Casa Municipal de Cultura
20 anys d’Ecoturisme, 20 anys de turisme sostenible

Pasqual Costa.
+Info: Casa Municipal de Cultura de Pedreguer.

BENISSA
Dijous 25

20.00 h – Sala d’actes i en línia síncrona
Cocas y minxos, tradición gastronómica

Conferència a càrrec de Pep Romany (Propietari del restaurant coqueria Pont Sec).
Enllaç a la conferència online: https://meet.google.com/sqo-uuer-pfk

Organitza: Secretariat de Seus del Vicerectorat de Cultura de la Universitat d’Alacant.
Hi col·labora: Centre de Gastronomia del Mediterrani Gastera, Càtedra Carmencita

d’Estudis del Sabor Gastronòmic i Seu Universitària de la Marina.

PEDREGUER
Divendres 26

18.30 h – Casa Municipal de Cultura
Bruixes, beates i dones amb gràcia. El paper de les dones en la medicina popular

al municipi de Pedreguer
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Presentació dels II Premis d’Estudis amb Perspectiva de Gènere 2021 Vila de
Pedreguer.

Irene Martín de Vidales i Ortiz.
+Info: Casa Municipal de Cultura de Pedreguer.

BENIARBEIG
Dissabte 27

19.00 h – Teatre - Auditori de Beniarbeig
Beniarbeig en el Territorium de Dianium

Romanització. Arqueologia d’un temps de pau, vinyes i oliveres.
Josep Antoni Gisbert (Museu Arqueològic de Dénia).

IV Jornades de difusió del patrimoni arqueològic i arquitectònic de la Marina Alta.
+Info: Ajuntament de Beniarbeig.

BENIARBEIG
Dissabte 27

20.00 h – Teatre - Auditori de Beniarbeig
El molí de Benihome i les restes relacionades amb l’aigua a Beniarbeig

Dr. Fernando Sendra (Investigador).
IV Jornades de difusió del patrimoni arqueològic i arquitectònic de la Marina Alta.

+Info: Ajuntament de Beniarbeig.

ACTES I PRESENTACIONS
ELS POBLETS

Dijous 4
19.00 h – Casa de Cultura

La vall del riu Girona. Aigua, terra i societat
Presentació literària.

Fernando Sendra Bañuls.
Editat per Publicacions Universitat d’Alacant.

A càrrec de Juan José Mas Far.
Presenta l’acte Salvador Sendra i Gasquet, Regidor Delegat de Cultura.
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BENISSA
Divendres 5

18.00h – Lloc per determinar
The Responsibility of Love
Presentació de la novel·la.

A càrrec de David Simon (l’autor de l’obra) i presenta Christopher North (president de
l’associació Stanza Alacant).

Aquesta activitat s’impartirà en anglès.
Organitza: Stanza Alacant.

Col·labora: Seu Universitària de la Marina.

GATA DE GORGOS
Divendres 5

19.00 h – Biblioteca Pública Carme Miquel
Nits de Tinta

Presentació del llibre fotogràfic.
Hi haurà un punt de venda del llibre.

+Info: Ajuntament de Gata de Gorgos.

BENISSA
Divendres 5

19.30 h – Saló d’Actes
Brigadistes: les brigades internacionals a Benissa i Dénia. 1937 - 1938

Cicle de presentacions de “Llibres a la tardor 2021”
C/ Del pare Andreu Ivars. 21-3ª Planta.

PUV (Publicacions de la Universitat de València).
Robert Llopis i Sendra.

XÀBIA
Dissabte 6

19.00 h – Casa de Cultura
Moanin

Autor: José Miguel García Crivillen.
+Info: Casa de Cultura de Xàbia.
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XÀBIA
Dissabte 6

19.00 h – Casa de Cultura
La vida són quatre versos

Autor: Josep Dkaidek i Francisco Català.
+Info: Casa de Cultura de Xàbia.

LA VALL D’EBO
Dissabte 6

19.30 h – Espai Multiusos de les antigues escoles
El somni americà contra el caciquisme i la fil·loxera

Presentació del llibre. Fira del Perelló.
+Info: Ajuntament de la Vall d’Ebo.

XÀBIA
Dijous 11

19.00 h – Museu Arqueològic
Aquello que fuimos

Llibre Martha Escobar Lovera.
A càrrec de l’Editorial Egales.
+Info: Ajuntament de Xàbia.

CALP
Divendres 12

20.00 h – Saló Blau
Joan-Jeroni de Vilaragut (1421 - 1463). El fill secret de la reina Margarida de

Prades de Abel Soler
Presentació del llibre.

Entrada gratuïta prèvia.
Inscripció. Aforament limitat.

Reserva: 965 839 123.
Organitza: Regidoria de Cultura. Institut d’Estudis Calpins.
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DÉNIA
Dissabte 13

19.00 h – Casa de Cultura
Durante la pandemia

Presentació del nou llibre de Paco Bonilla.
Presentat per José Vicente Bolta, director del periòdic Canfali Marina Alta i Françoice

Crespo, poeta i periodista.
L’acte estarà amenitzat per la pianista i cantant Lellany Lizana, que interpretarà les
seues noves cançons amb texts de l’autor i comptarà amb la presència de Vicent

Bisquert, autor de la pintura portada del llibre.

GATA DE GORGOS
Divendres 19

17.00 h – Sala de Plenaris
Sessió del Consell de la Infància

I incorporació dels nous consellers.
Día de la Infància.

+Info: Ajuntament de Gata de Gorgos.

BENISSA
Divendres 19

19.30 h – Espai cultural Les Cases del Batlle
El último soldado de Bernia

Cicle de presentacions de “Llibres a la tardor 2021”
C/ Puríssima, 38-40.

Exlibric: Pablo León Vidal.

ONDARA
Divendres 19

20.00 h – Casa de la Cultura
El somni americà contra el caciquisme i la fil·loxera

Presentació del llibre.
+Info: Ajuntament d’Ondara.
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LA VALL D’EBO
Dissabte 20

18.00 h – Sala d’usos múltiples
Escrit en Plom

D’Alexandre Ripoll Frau.
Presenten: Bernat Montoya (Professor d’història en secundària),

Amparo Royo (Titulada en Sociologia i Ciències Polítiques).
+Info: Ajuntament de Pedreguer.

PEDREGUER
Dimarts 23

19.00 h – Casa de la Cultura
El somni americà contra el caciquisme i la fil·loxera

Presentació del llibre.
+Info: Ajuntament de Pedreguer.

GATA DE GORGOS
Del 24 al 3 de desembre

Actes del dia contra la violència de gènere
+Info: Ajuntament de Gata de Gorgos.

Dimecres 24
Sexualizarte.

El musical Cia. Inefable. Dirigit a l’alumnat de l’IES Gata.

Dijous 25
No + Bullying.

Cia. Inefable. Dirigit a l’alumnat de 5é i 6é de primària del CEIP Stm Crist.

Tot el mes
Tallers escolars “En marxa contra la intolerància”.

Dirigit a l’alumnat del CEIP.

Diumenge 28
19.00 h – Centre Social.

Va com va, Tornar a les arrels.

Del 29 de novembre al 3 de desembre
Biblioteca Pública Carme Miquel.
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Exposició “No em toques el Whatsapp”.
Horari: de 09.00 h a 13.00 h i de 17.00 h a 20.00 h.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dijous 25

19.00 h – Plaça del Mercat
Dia contra les violències cap a les Dones

Concentració i lectura del manifest.

BENISSA
Dijous 25

20.00 h – Plaça Jaume I
Manifestació contra la violència de gènere

Dins dels actes del 25N Dia Internacional contra la violència de gènere.
En acabar, es farà la lectura del manifest, un minut de silenci per les dones

assassinades i una performance per l’alumnat de l’IES Josep Iborra.
Organitza: Consell Municipal d’Igualtat i Ajuntament de Benissa.

PEDREGUER
Dijous 25

20.00 h – Eixida de la Plaça de la Glorieta de la Creu
Manifestació contra les violències masclistes

Convocada per la Comissió Municipal d’Igualtat de Pedreguer.

GATA DE GORGOS
Divendres 26

19.00 h – Casa de la Cultura
El somni americà contra el caciquisme i la fil·loxera

Presentació del llibre.
+Info: Ajuntament de Gata de Gorgos.
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BENISSA
Divendres 26

19.30 h – Casa Museu dels Abargues
Calendari dels brillants 2022

Cicle de presentacions de “Llibres a la tardor 2021”
C/ Desemparats, 7.

Editat per la MACMA i Joan Josep Cardona Ivars.

PEDREGUER
Dimarts 30

19.30 h – Casa Municipal de Cultura
Presentació del III Concurs de Microrelats d’Igualtat i Diversitat

+Info: Casa Municipal de Cultura de Pedreguer.

CURSOS I TALLERS
XÀBIA

Divendres 5
19.00 h – Biblioteca Duanes

Taller Radiacions
A càrrec de Pepe Pedro.
Organitza: Meridià Zero.

+Info: Ajuntament de Xàbia.

BENISSA
Dilluns 8, 15, 22 i 29

De 19.45 h a 20.45 h – Aula 2
Taller de meditació

A càrrec de Martín Diego Gil Fuchs.
Aforament màxim 10 persones.

Hi cal inscripció prèvia.
Col·labora: Seu Universitària de la Marina.
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BENISSA
Dimecres 10, 17 i 24

De 18.00 h a 19.00 h – Aula 2
Taller de ioga

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

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

PEGO
Dissabte 13

10.00 h a 12.00 h – Aula Coopego
Primers auxilis. Ús del desfibrilador

10 places subvencionades.
Teoria Streaming Online

2 cursos per 50€.
Inscripcions: 626 212 718.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dimarts 16

De 18.00 h a 20.00 h – Centre Social
Taller de sexualitats

Organitzat per la Xarxa Jove.
+Info: Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell.

BENISSA
Dijous 18

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

poetry in Spanish and English
Poetry workshop // Taller de poesia.

Hi cal inscripció prèvia.
Organitza: Stanza Alacant.

Hi col·labora: Seu Universitària de la Marina
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GATA DE GORGOS
Divendres 19

De 17.00 h a 18.30 h – Biblioteca Pública Carme Miquel
Taller impressió 3D

De la fundació Mussol.
Per a joves de 12 fins 17 anys.

+Info: Biblioteca de Gata de Gorgos.

CONVOCATÒRIES
BENISSA
Tot el mes

Escola d’FPA
Cursos de l’escola de formació de persones adultes de Benissa 2021-2022

Inscripcions i matrícula.
Formació reglada, idiomes i oci.

Graduat en Educació Secundària (GES i GES II) / Interpretació teatral / Alemany:
iniciació, nivel bàsic / Francés: Nivell I (inicial) i nivell II (mitjà).

Tel. 965 733 592 / 692 034 181 A/e: fpa@ajbenissa.es
Organitza: Ajuntament de Benissa.

BENISSA
Fins al 10 de novembre

Seu Universitària
Com més sucre, més dolç

Inscripcions taller gratuït de sexualitat.
Dirigit a joves de 13 a 20 anys.

Taller el dijous 11, de 18.00 h a 20.00 h.
+Info: Casal Jove 965 732 352.

Organitza: Xarxa Jove Comarcal Marina Alta.
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BENISSA
Fins al 15 de novembre

ABAST. Escuela de animación
Curs monitor/a activitats temps lliure educatiu infantil i juvenil (MAT)

Inscripcions.
Per a majors de 18 anys. Duració 310 h (150 lectives, 160 de pràctiques)

Preu: 190€. Inici: el 20 de novembre.
Dissabtes de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h.

Places limitades.
Tel. 966 593 140

+Info: Casal Jove. 965 732 352
Organitza: Xarxa Jove Comarcal Marina Alta.

BENISSA
Fins al 15 de novembre

Curs director/a activitats temps lliure educatiu infantil i juvenil (MAT)
Inscripcions. ABAST. Escuela de animación.

Per a majors de 18 anys. Duració: 410 h (290h lectives, 120h de pràctiques).
Preu: 225€. Inici: 20 de novembre.

Dissabtes de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h.
Places limitades.
Tel. 966 593 140.

Organitza: Xarxa Jove comarcal Marina Alta.
+Info: Casal Jove. 965 732 352.

FESTES
LA VALL D’EBO

Dissabte 20 i diumenge 21 de novembre
Festa Fira del Perelló

Fira, Cercaviles, Rutes guiades, Música en directe, i moltes coses més…!

Dissabte 20
10.00 h – Ruta senderista guiada.
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Duració aproximada 90 min.; dificultat baixa.

11.00 h – Animacions i tallers fins les 14.00 h.

11.30 h – Recepció d’Autoritats a l’Ajuntament.

12.00 h – Obertura de la FestaFira.
Cercavila i animació musical.

19.00 h – Presentació del llibre “Escrit en plom”.
d’Alexandre Ripoll Frau.

Diumenge 21
10.00 h – Ruta senderista guiada.

Duració aproximada 90 min.; dificultat baixa.

11.00 h – Animacions i tallers infantils fins a les 14.00 h.

13.00 h – Concert de la Unió Musical de La Vall d’Ebo.

*Al llarg de la FestaFira tindrem animacions per a xiquets i xiquetes, passejos amb
burretes, granja escola, etc.

VISITES GUIADES I RUTES
LA RECTORIA

Dissabte 6
Lloc i horari d’eixida sols per a inscrits

Pedalant entre riuraus i canvis del paisatge agrícola
Inscripció obligatòria 5 dies abans de l’activitat.

Preu: 10 € adults i 5 € xiquets.
+Info i inscripcions al 616 043 173.

Organitza: Ruta dels Riuraus.
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XÀBIA
Dissabte 6

10.30 h – Casa del Cable
Ruta Sorolla Xàbia 125 aniversari

Duració 2 hores.
Prèvia inscripció en la casa de cultura.

Màxim 15 persones.

DÉNIA
Diumenge 7

10.30 h – Museu de la Mar
Baix la mar. La construcció de la façana marítima de Dénia. 500 Anys

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 i de 16.00 h a 19.00 h.

PEDREGUER
Diumenge 7

Lloc i horari per determinar
Ruta Modernista Pedreguer: Simbolisme de les representacions florals

Per a participar en totes les excursions és necessari fer la inscripció prèvia a la Casa
Municipal de Cultura (Tel. 966 456 200).

Les places són limitades.
+Info: Casa Municipal de Cultura de Pedreguer.

PEDREGUER
Diumenge 14

Lloc i horari per determinar
Senderisme interpretatiu per Benitzaina

Per a participar en totes les excursions és necessari fer la inscripció prèvia a la Casa
Municipal de Cultura (Tel. 966 456 200).

Les places són limitades.
+Info: Casa Municipal de Cultura de Pedreguer.
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PEDREGUER
Dijous 18

Lloc i horari per determinar
Visites guiades al jardí mediterrani i ecològic de L’albarda

Adreçades a l’alumnat de 6é dels col·legis públics de Pedreguer.

DÉNIA
Diumenge 21

09.30 h – Casa de Cultura
Pla de petracos. Bosc de carrasques

Carrasques monumentals a la Marina Alta.
Inscripció prèvia obligatòria. Enviar e-mail indicant nom complet, edat i telèfon de

contacte a: deniaviva@ayto-denia.es
Termini inscripcions: fins a les 14.00 h del dijous anterior a cada excursió.
Desplaçament en autobús. Dinar picnic o bars a Benigembla. Duració: 7h.

PEDREGUER
Diumenge 21

Lloc i horari per determinar
Passejada per la Rectoria. Ruta des d’Orba fins a Sanet

Per a participar en totes les excursions és necessari fer la inscripció prèvia a la Casa
Municipal de Cultura (Tel. 966 456 200).

Les places són limitades.
+Info: Casa Municipal de Cultura de Pedreguer.

XÀBIA
Dissabte 27

10.30 h – Riurau
Ruta Sorolla Xàbia 125 aniversari

Duració 2 hores.
Prèvia inscripció en la casa de cultura.

Màxim 15 persones.
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PEDREGUER
Diumenge 28

Lloc i horari per determinar
L’Enginy d’Oliva, una fàbrica de sucre del segle XVI. Ruta pel nucli antic

Per a participar en totes les excursions és necessari fer la inscripció prèvia a la Casa
Municipal de Cultura (Tel. 966 456 200).

Les places són limitades.
+Info: Casa Municipal de Cultura de Pedreguer.

I MÉS ENCARA
BENISSA
Tot el mes

Piscina Municipal de Benissa
Horari piscina municipal de Benissa

Oberta de dilluns a divendres de 07.30 h a 22.00 h.
Dissabtes i diumenges de 09.00 h a 14.00 h.

Dilluns 1 tancat per festivitat.
Cursos: Aerozum, GAP, Body fitness, cicle Indoor…

Ioga, els dijous de 17.30 h a 20.00 h.
Tel. 966 108 480. www.piscinamunicipalbenissa.com

Organitza: Ajuntament de Benissa.

GATA DE GORGOS
Fins al 15 de novembre

Biblioteca Pública Carme Miquel
Espanta la por amb l’escola

+Info: Biblioteca de Gata de Gorgos.

GATA DE GORGOS
Divendres i dissabtes

De 17.00 h a 20.30 h – Espai Gata Jove
Espai Gata Jove

Espai d’oci per a joves de 12 a 30 anys.
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GATA DE GORGOS
Dimecres

De 10.00 h a 11.00 h – Biblioteca Pública Carme Miquel
Llegim amb veu alta la gent major
+Info: Biblioteca de Gata de Gorgos.

BENISSA
A partir del dimarts 2

Senyals contra la violència de gènere
Instal·lació pel poble de senyals dins dels actes del 25N Dia Internacional contra la

violència de gènere.
Organitza: Ajuntament de Benissa.

PEGO
Divendres 5

19.00 h a 00.00 h – Teatre Muinicipal
Zombies

Escape room dinàmica amb interacció.
Duració: 30 min. Preu: Gratuït.

Grups de 8 persones. A partir de 12 anys.
Informació i inscripció:

633 969 692 / https://entradium.com/events/zombies-pego
Places limitades.

*Protocol: Ús obligatori de màscara durant l'activitat, desinfecció de mans abans i
després de l'activitat. Desinfecció de les sales de joc després del seu ús.

ONDARA
Dissabte 6

11.00 h – Mercat Municipal
Repartiment de balconades

Amb frases contra la violència dins dels actes del 25N Dia Internacional contra la
violència de gènere.

A partir del dilluns 8, al departament d’igualtat de l’Ajuntament de Benissa i Casal
jove.

Organitza: Ajuntament de Benissa.
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ONDARA
Diumenge 7

9.30 h – Centre Social d’Ondara
IV Cursa Solidària

Les xicotetes coses són les responsables dels grans canvis.
En marxa contra el càncer.
Caminants: 4500 metres.
Corredors: 6.000 metres.

Inscripcions 5€ (IVA inclòs), en www.somesport.com
A benefici de Asociación española contra el cáncer.

Organitza: Club Atletisme Ondara.
Col·labora: Ajuntament d’Ondara, Regidoria d’Esports, Regidoria de Sanitat.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Divendres 19

9.00 h – Comerços del poble
Implica’t

Llançament de la campanya contra les violències masclistes pels comerços i edificis
municipals.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dissabte 20

10.30 h – Biblioteca
Desdejuni entre dones i escriptores

Amb Lídia Santacreu.
+Info: Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dissabte 20

10.30 h – Pistes escolars
Dia de la infància i l’adolescència

De 10.30 h a 18.00 hActivitats d’oci per als infants i els adolescents (Rocódrom,
tirolina, escape room, unflables…).

+Info: Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell.
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BENISSA
Dissabte 20

Dia mundial de la infància
D’11.00 h a 14.00 h i de 16.30 h a 19.30 h

Rocòdrom amb tirolina, per a majors de 10 anys.

De 16.30 h a 19.30 h – Aparcament Dolores Piera
Matalassos unflables per a botar la xicalla i la joventut.

GATA DE GORGOS
Dissabte 20

17.00 h – Carrers i places del poble
Gymkana

Dia de la Infància.
Reivindiquem el bon tracte cap a la infància.

+Info: Ajuntament de Gata de Gorgos.

GATA DE GORGOS
Diumenge 28

Cursa VII Tres Tossals
Prova puntuable circuit trail La Marina. Per la muntanya.

20k 900md+.
+Info: https://www.mychip.es/evento/tres-tossals-22

BENISSA
Voluntariat x Benissa

Inscripcions a l’activitat de voluntariat municipal.
+Info: Participació Ciutadana, Plaça Portal 1.

Tel. 965 730 058 ext. #214
participa@ajbenissa.es
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PUNTS JOVES COMARCALS

LA MARINA ALTA
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.

Murla: Dilluns 8 i 22 de novembre.
Benimeli: Dilluns 8 i 22 de novembre.
Parcent: Dilluns 8 i 22 de novembre.

Els Poblets: Dilluns 8 i 22 de novembre.

Orba: Dimarts 2, 16 i 30 de novembre.
Beniarbeig: Dimarts 2, 16 i 30 de novembre.

La Llosa de Camatxo: Dimarts 2, 16 i 30 de novembre.
El Poble Nou de Benitatxell: Dimarts 2, 16 i 30 de novembre.

Alcalalí: Dimecres 3 i 17 de novembre.
La Vall d’Alcalà: Dimecres 3 i 17 de novembre.

La Vall d’Ebo: Dimecres 3 i 17 de novembre.

Sagra: Dijous 4 i 18 de novembre.
La Vall de Laguar: Dijous 4 a Campell  i  dijous 18 a Benimaurell.

Benigembla: Dilluns 15 i 29 de novembre.
Sanet i Els Negrals: Dilluns 15 i 29 de novembre.
Castell de Castells: Dilluns 15 i 29 de novembre.

El Verger: Dilluns 15 i 29 de novembre.
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Benidoleig: Dimarts 9 i 23 de novembre.
El Ràfol d’Almúnia: Dimarts 9 i 23 de novembre.

Xaló: Dimarts 9 i 23 de novembre.

La Vall de Gallinera (Benialí): Dimecres 10 i 24 de novembre.
L’Atzúbia: Dimecres 10 i 24 de novembre.

Llíber: Dimecres 10 i 24 de novembre.

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

Xaló: Dijous 26 d’octubre.

AVANÇAMENT DE DESEMBRE...

PEDREGUER
Diumenge 5 de desembre

11.00 h
Cercavila

Amb Els Traginers i Batuka Katuba.

PEDREGUER
Dijous 2 de desembre

18.30 h – Casa Municipal de Cultura
El regal de Nadal

Programa Espanta la Por.
Companyia: l’Oracle de l’Est.

+Info: Casa Municipal de Cultura de Pedreguer.
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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 Xarxa Esportiva de la MACMA presenta un nou espai

web on es recull tota la informació esportiva de la Marina Alta

La Mancomunitat Cultural de la Marina Alta inicià els tràmits de
redacció i adaptació dels nous Estatuts que converteixen a la que fins ara
era la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta en la Mancomunitat
Comarcal de la Marina Alta. Per eixe motiu i aprofitant l'avinentesa de
l’última àrea de treball incorporada, com és la Xarxa Esportiva de la Marina
Alta, des de la MACMA s’han iniciat els treballs de creació d’una nova
plataforma web que represente totes les àrees de treballs actuals.

L’inici d’aquesta nova etapa comença amb la creació de l’apartat web
de la Xarxa Esportiva, on es recull tota la informació esportiva comarcal a
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més de l’evolució de les diferents fases de la redacció del futur Pla
Estratègic de la Xarxa Esportiva de la Marina Alta.

A dintre d’aquest nou mapa web destaquem la creació de la nova
guia de recursos esportius de la Marina Alta, on es recull tot el teixit
associatiu i professional esportiu de la Marina Alta, i la creació de la nova
guia d'infraestructures esportives de la Marina Alta, on es recull tots els
espais públics vinculats al món de l’esport des d’una piscina municipal fins
a un trinquet de pilota valenciana.

Aquestes guies pretenen ser un document fonamental pel que fa a la
vertebració i difusió dels actius esportius de la comarca. Es tracta d’unes
guies que cohesionen tant el gruix de recursos esportius com
d’infraestructures municipals de la comarca: sens dubte, les bases que
definiran i bastiran el perfil de la gestió de la Xarxa Esportiva de la Marina
Alta.

Ambdues guies estan publicades a la web de la Mancomunitat en la
secció de la Xarxa Esportiva, https://www.macma.org/esports. Un projecte
que s’ha basat en el consens i la participació dels actius implicats i que
consolida l’abast vertebrador i dinamitzador de la MACMA.

En aquesta plataforma web també es recollirà qualsevol tipus d’acte
esportiu a la comarca o tot el recull informatiu que s'està realitzant en
cadascuna de les fases del Pla Estratègic Comarcal, com és el cas de les
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pròximes taules de treball dels diferents agents claus de la comarca o els
resultats de l’enquesta esportiva realitzada a tota la ciutadania de la
comarca.

Enllaç a la guia de recursos esportius de la Marina Alta:

https://www.macma.org/esports/recursos-esportius

Enllaç a la guia d’infraestructures esportives de la Marina Alta:

https://www.macma.org/esports/infraestructures-esportives

Tot aquest treball s’ha realitzat gràcies a la Subvenció per a la
promoció i el foment de la participació ciutadana, la transparència i el bon
govern de la Diputació d’Alacant.
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RESSENYES
NOVEL·LA
Pepa Guardiola
El desordre de les dames
Ed. Bromera (2009)

Pepa Guardiola és nascuda a Xàbia, l’any
1953 i és mestra i escriptora. La major
part de la seua obra literària està
dedicada a infants i joves. És autora de
prop d’una vintena d’obres i guardonada
amb diversos premis. L’any 2009 es va
estrenar en la novel·la per a adults amb
l’obra El desordre de les dames,
guardonada amb el Premi Enric Valor,

que reivindica el paper de les dones d’aquella època, tan ocult al llarg dels
segles. També ha pres part activa en el moviment feminista i contra la
violència de gènere, participa assíduament amb La Xarxa de Dones de la
Marina Alta i col·labora i és membre d’honor de l’Associació Riuraus Vius,
l’objectiu de la qual és conservar aquestes edificacions típiques del nostre
patrimoni arquitectònic valencià.

En plena conquesta de València, Susanna, una
jueva montpellerina, es veu obligada a fugir de la
ciutat i anar a l’encontre del rei en Jaume per
reclamar-li protecció contra els que volen privar-la
de llibertat. En eixir de Montpeller, inicia un llarg i
perillós viatge que la du per les ciutats mediterrànies
de Marsella, Gènova, Barcelona… En una societat
dura, de vegades terrible, la protagonista troba
suport en altres dones que, com ela, no es deixen
véncer pels entrebancs i s’arrisquen per tal
d’aconseguir el somni que persegueixen.
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ASSAIG
Josep Lluís Santonja
Animetes Santes. Costums tradicionals valencians sobre el més-enllà.
Ed. del Bullent

Josep Lluís Santonja és doctor en
Història per la Universitat d'Alacant i,
actualment, director de l'Arxiu
Municipal d'Alcoi i de la Xarxa de
Biblioteques Municipals d'Alcoi. Ha
publicat més de vint monografies
d'investigació cultural i històrica, i més
d'un centenar d'articles de temàtica
molt diversa. La seua obra "Animetes

santes" ha sigut premiada en l'edició XXI (2020) dels premis Bernat Capó.

La mort és una constant en la vida. Totes les persones sabem que més
tard o més prompte hem de passar per aquest trànsit, i hem de morir sense
poder fer res. La societat contemporània viu immersa en una cultura que
tendeix a amagar la realitat de la mort, rellevada a un simple fet biològic.
Abans que els canvis socials estandaritzaren el ritual de la mort, els
valencians tenien els seus particulars ritus funeraris, bona part dels quals
tenien un fort component femení: les cures del
moribunds, amortallament i la vetla, l’organització
i pràctica del dol, etc. Les dones ajudaven a nàixer
i morir. Animetes santes fa referència a un
costum popular en les cases dels nostres majors,
s’encenien unes espelmes i animetes en record
dels difunts de la família. També eren
considerades com una manera de “lar” protector
de la família i per això li encenien una espelma,
encara que no fora Tots Sants ni Ànimes. Així, en
el costum popular valencià les “animetes santes”
eren les ànimes de tots aquells difunts familiars
que protegien els vius.
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MÚSICA
Carles Dénia i la Nova Rimaire
Tan alta com va la lluna.
Ed. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert (2016)

Carles Dénia Moreno va nàixer l’any 1971 a
Gandia, és cantaor de cant d’estil, de flamenc,
guitarrista, compositor i arranjador valencià.
La seua carrera profesional va començar en
diversos grups locals de rock i de blues.
Estudià guitarra de jazz en el Koninklijk
Conservatorium Den Haag a Holanda, on
temps després va ser profesor. En 2009 era
un músic amb un gran reconeixement
internacional. Actualment treballa
professionalment com a guitarrista de jazz i

cantaor de flamenc i de cant valencià d’estil. En l’any 2009 presentà la
formació que lidera, Carles Dénia i la Nova Rimaire, on realitza una important
tasca de revisió, reinterpretació i difusió del cant d’estil valencià, apostant per
una nova estètica allunyada del folklorisme i proposant l’actualització de les
formes musicals per a aconseguir una vigència que altres músiques d’arrel
popular han aconseguit o mai no han perdut.

Amb el grup Carles Dénia i la Nova Rimaire, gravà
l’any 2008 Tan alta com va la lluna, el seu primer
disc de cant d’estil i música tradicional valenciana
produït per la discogràfica Comboi Records, i
reconegut amb el premi als arranjaments dels
Premis Ovidi Montllor de 2009, el Premi
Enderrock al tercer millor disc del 2009 en català i
el Premi Altaveu Frontera. Aquest disc compta
amb un total de 14 cançons amb títols com per
exemple, Tan alta com va la lluna, que a més dóna nom al disc, Malaguenya
de Barxeta o D’una nit d’estiu.
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L’ENTREVISTA DEL MES
ENTREVISTA A ARTUR APARICI, ESPECIALISTA EN SOCIOLOGIA

RURAL I MEMBRE DEL FÒRUM NOVA RURALITAT

Artur Aparici Castillo, és sociòleg especialitzat en el medi rural i professor de
sociologia jubilat de la Universitat Jaume I de Castelló. Activista i promotor del terme
‘nova ruralitat’ i cofundador del Fòrum amb aquest nom. Aquest laboratori d'idees on
convergeix la sociologia rural amb nombroses persones actives al rural castellonenc
fou iniciat a través de les Jornades de Nova Ruralitat que se celebren a Benlloc des del
2016. El Fòrum és ja una entitat de referència pel seu diagnòstic del despoblament
rural, així com per la recerca de les necessitats dels nuclis rurals i l'estudi de possibles
vies per a la reversió dels actuals desequilibris territorials que, malauradament,
comporten l'abandó de la ruralia per part de la joventut, allò que anomenem també
despoblament rural del segle XXI.
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-Artur en primer lloc agrair-li que
haja volgut participar en la nostra
entrevista i en segon lloc donar-li
les gràcies per les teues
aportacions i participació en les
Jornades de Ruralitat de la nostra
comarca. Per a posar en situació
als nostres lectors i lectores,
podries explicar-nos breument el
concepte de ruralitat?

El principal criteri per a distingir
una ciutat d'un poble és la
grandària poblacional, però no té
massa sentit establir una xifra
d'habitants exacta i determinada,
perquè hi ha zones on els pobles
es troben prou distants els uns
dels altres i són, relativament,
més grans i unes altres on són
més menuts. Per això en
investigacions d'àmbit estatal es
fa servir sovint el límit de l'hàbitat
en 10.000 habitants i en altres
casos es fixa en 5.000. Són
aproximacions. El que importa,
en última instància, és que als
municipis de petita grandària, en
ser tota la gent molt més
coneguda, les relacions socials
quotidianes són molt diferents de
les urbanes, i açò fa que la
repercussió comunitària dels fets
i dels esdeveniments que

ocorren al poble siga molt més
evident per a tothom.
Un altre factor diferencial és que
a les poblacions rurals la frontera
entre el nucli urbà i l'entorn
natural resulta molt més difusa
que a les ciutats. A més a més,
les qüestions relatives a aquest
entorn estan presents i formen
part de la cultura local mateixa.
Per als membres de la comunitat
rural el medi no resulta un espai
gens estrany, és també espai de
vida i d'interacció quotidiana.
Dit açò, cal advertir que hi ha
una gran diversitat de ruralitats
diferents. La qual cosa no s'ha
de confondre amb la
diferenciació que fan, fins i tot
alguns companys acadèmics,
que diferencien graus de ruralitat
—alta, mitjana i baixa— segons
que els pobles siguen més o
menys desafavorits. Com menys
drets de ciutadania té reconeguts
un poble —transport públic,
cobertura i eficiència de les
telecomunicacions, serveis
sanitaris i educatius,

infraestructures viàries ...—,
aleshores el cataloguen com a
més rural. Açò és un prejudici,
absolutament acientífic. Les
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desigualtats socials territorials,
que es fan servir per a crear
aquest rànquing dels municipis
més rurals, estan socialment i
políticament creades,
provocades, de fet, per una
inapropiada o discriminatòria
gestió (govern) del territori d'un
país. Però la ruralitat existia amb
anterioritat i existirà
posteriorment, a aquesta forma
discriminatòria i perversa de
govern.

-I respecte al terme ‘Nova
Ruralitat’?

La societat valenciana viu amb
una imatge de la nostra ruralitat
absolutament desfasada i
obsoleta. És com si haguera fet
una foto dels pobles dels anys 60
i en referir-se al rural continuarà
aplicant aquella imatge, ignorant
així els importants canvis que hi
ha hagut al rural en aquestes
dècades. Tant el medi rural com
l'urbà no han deixat de canviar
en cap moment.

És per aquest motiu que utilitzem
el terme Nova Ruralitat, per a
reclamar al conjunt de la societat
i especialment a la classe política
i alts càrrecs de l'Administració,
que deixen de mantenir en la
invisibilitat i oculta darrere
aquella vella foto, la ruralitat
valenciana realment existent hui
en dia, amb tots els seus
potencials. Alhora que volem
destacar que mantenir o
aprofundir un territori valencià
tan desigual socialment no
beneficia a ningú, que són
moltes les oportunitats que ens
perdem com a país en deixar
sense desenvolupar els
potencials d'aquesta extensa
part del territori, la del país rural.

-En la nostra comarca, encara que
es tracta d’una comarca de costa,
tenim un interior amb un alt grau
de despoblament. Vostè és un
gran coneixedor al respecte,
quines són les principals causes
de l’evolució d’aquest greu
despoblament?

Dissortadament, com que no
tenim espai ni temps per entrar al
detall, hauré de respondre en
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termes generals. Si miren el
mapa, veuran com l'Espanya
Buidada és l'altra cara de la
moneda de l'Espanya Radial.
Això és conseqüència d'haver fet
polítiques molt intenses de
concentració, en els mateixos
llocs, de les infraestructures,
dotacions, recursos,
equipaments ..., provocant així el
traspàs de població des dels
altres espais que quedaven
privats d'aquests medis
necessaris per a
desenvolupar-se econòmicament
i demogràficament. Podem dir,
per tant, i açò és important per a
la gent rural, que el
despoblament no és degut a cap
virus propi de la ruralitat, ni a cap
malefici sobrenatural, ni és,
sobretot, la conseqüència de què
la gent rural siga menys
competent que la resta.
De fet, si deixaren les ciutats
sense tots aquells recursos
imprescindibles per a ser
econòmicament solvents
—transport, telecomunicacions,
infraestructures, serveis ...— i
damunt, a aquestes ciutats les
obligaren, sistemàticament, a
funcionar amb unes normatives i
uns procediments pensats per a

ser aplicats als pobles menuts, la
joventut també se n'hauria d'anar
de les ciutats, com ara passa als
pobles rurals, i aleshores
estaríem parlant de
despoblament urbà.
Cal afegir, a més a més, que
durant els anys 60 i 70, moment
en què el país havia
d'industrialitzar-se i
urbanitzar-se, als pobles es va
produir —esperonat des del
govern franquista—, un fort
èxode de famílies —actualment
no són famílies, sinó joves qui
se'n va— que va deixar els
pobles rurals molt envellits, raó
per la qual ara tenen més
defuncions que naixements.

-A través del Fòrum de la Nova
Ruralitat que porteu endavant des
del 2016, a més a més d’analitzar
el despoblament i les seues
causes també treballeu en les
possibles solucions a mig i llarg
termini. Ens podria explicar
algunes d’aquestes línies
proposades des del Fòrum?

Les nostres propostes ja es van
presentar a les Corts
Valencianes el juliol de 2019,
perquè estaven contingudes al
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nostre Manifest, titulat "Per un
govern equitatiu del territori
valencià. Condició per a revertir
el despoblament". En ell es
descriu, en quatre fases, el
procés que haurien de seguir les
institucions de govern per a
deixar de despoblar i iniciar la
reversió del despoblament.
Cal entendre, que la reversió del
despoblament es produirà a
partir del moment en què al País
Valencià la gent jove qualificada
puga triar viure en una ciutat o
en un poble. A hores d'ara els
forts desequilibris territorials els
ho impedeixen, o els ho fan tan
difícil que moltes joves se n'han
d'anar dels seus pobles.
Per això la fase 0 de la nostra
proposat consisteix a fer que les
intitucions de govern reconeguen
públicament que aquest
desequilibri territorial és induït
per les polítiques que s'han
aplicat i s'apliquen encara. Si açò
no passa, i les institucions
s'entesten a considerar un fet
natural aquestes dificultats dels
joves per a triar viure al rural,
amb la seua consegüent
emigració, la reversió dels
desequilibris territorials mai no
serà possible i el despoblament
continuarà.

Les fases restants van
adreçades a aplicar programes
per a garantir, d'una banda,
l'exercici equitatiu en tot el
territori dels drets bàsics de
ciutadania, i de l'altra, per a
compensar la discriminació
negativa que ara pateixen
aquestes zones.
A curt termini, és urgent i vital
que al País Valencià es creen
dos marcs normatius
diferenciats, un per a les zones
urbanes i l'altre per a les rurals.
Igual que hi ha un marc normatiu
per a zones valencianoparlants i
un altre per a zones
castellanoparlants. La situació
actual és insostenible. Els pobles
menuts estan bloquejats per
unes normatives fetes
sistemàticament per a les ciutats.
Aquest és un dels principals
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factors despobladors. Cal
adequar al medi rural tota la
normativa vigent.
A allò que dèiem al Manifest,
caldria afegir la necessitat de
crear un banc públic rural, que
aportara el finançament
necessari per a la dinamització
econòmica del territori rural i per
a donar serveis bancaris a un
territori, que la banca privada no
vol atendre.
Del programa per a canviar el
paper negatiu que juguen
actualment els mitjans de
comunicació i per a redignificar la
imatge dels pobles rurals
valencians, caldrà parlar-ne
també, però serà en altre
moment.

-Fent un poc de retrospectiva com
va sorgir el fòrum? Què va ser el
detonant que en aquell moment
vos va moure? Explique’ns un poc
com va sorgir la idea i com es va
gestar el projecte.

Singularment, val a dir-ho, des
de la seua creació el curs
1991-92, la Universitat Jaume I
manté una sòlida línia de treball
en les comarques rurals de
l'interior castellonenc, mitjançant

el Servei d'Extensió
Universitària. Dins d'aquesta
orientació, l'àrea de coneixement
de Sociologia sempre s'ha
implicat i ha treballat en relació
amb la població rural. A més
d'això, durant els anys 2015 i
2016 es produeix la
convergència d'un bon grapat de
professors de Sociologia Rural
de diverses universitats
espanyoles, que s'hi afegeixen al
procés, juntament amb un
centenar llarg de persones
actives dels pobles, motivades i
decidides a passar de l'orgull
rural a la reflexió rigorosa sobre
la ruralitat i les seues
expectatives de futur.
Amb quatre trobades anuals
successives i un treball constant,
ha anat madurant el Fòrum de la
Nova Ruralitat com un laboratori
d'idees i propostes que,
conjuminant el món acadèmic i
científic amb els moviments
socials rurals, tracta de
proporcionar a la ruralitat de la
qual forma part, una visió, unes
anàlisis i unes potents eines de
comprensió de la realitat social.
Tots plegats, observem els
canvis en la societat des del punt
de mira dels interessos i les
necessitats de la ruralitat.
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-I si passem a una part més
analítica i crítica… Què creu que
encara manca per a que aquest
projecte del Fòrum, tan
engrescador, acabe d’alçar el vol?

El Fòrum de la Nova Ruralitat ha
sorgit al bell mig rural
castellonenc. Això no és cap
casualitat. I per més que utilitzem
constantment els coneixements i
les experiències subministrades
pel món científic d'altres països i
d'altres zones de l'Estat
Espanyol, de fet, la nostra visió
de les desigualtats territorials
s'ha bastit fonamentalment amb
l'anàlisi i la investigació
persistent centrada sobre les
nostres comarques valencianes
del nord. Bona part de la nostra
diagnosi és perfectament
extrapolable a altres indrets de
l'Estat, però en som conscients
que aquesta concreció espacial,
que constitueix una garantia de

rigor i solidesa del nostre
diagnòstic, representa també una
limitació, pel fet que encara no
ens hem vist acompanyats per
altres experiències semblants a
la nostra al rural de la resta del
País Valencià.
És obvi que a la ruralitat
valenciana li cal una veu clara i
forta, amb capacitat per a fer
presents les necessitats dels
pobles i per aconseguir que els
drets bàsics de ciutadania de la
població acaben respectant-se
en tots els àmbits territorials del
País. Si a hores d'ara les
polítiques de despoblament
continuen produint-se, és, en
part almenys, per la dificultat de
les comarques rurals de fer-se
visibles socialment com el que
realment són i també, de fer-se
valdre davant les institucions de
govern com a societat civil
organitzada. Tanmateix, des del
Fòrum continuem desenvolupant
els contactes amb moviments
socials rurals de les diverses
zones valencianes —així com
amb fundacions i plataformes
d'altres indrets d'arreu del
continent europeu—, però en
general, es pot dir que encara
ens trobem en una fase de
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desenvolupament coordinatiu
massa incipient.

-Per últim, des de la plataforma
s’aboga també per una
responsabilitat a nivell d’entitats i
a nivell de ciutadania. Si haguera
de fer allò que ara s’estila tant de
fer una crida col·lectiva o
individual, amb allò que ara els
moderns analistes anomenen ‘call
to action’... Quina seria la seua
crida?

Justament en aquests moments,
estem en el procés previ a les V
Jornades de la Nova Ruralitat,
les quals com totes les anteriors
seran a Benlloc, el 26 i 27 de
novembre. En elles pretenem
esbrinar i debatre els futurs
possibles del rural que
necessitem. Els grups de treball
ja estan funcionant i durant les
sessions de les jornades tenim
previst fer una crida oberta als
moviments socials de tota
classe: feminisme, moviment
obrer, moviments veïnals,
coordinadores, aplecs,
plataformes socials ..., per tal
que convergim baix el paraigua
d'una anàlisi comuna sobre el
que suposarà per a la població

en general la imminent
agudització de les crisis,
energètica, climàtica i de
materials crítics.
Nosaltres, per la nostra part,
debatrem en aquestes jornades
com ens afectarà a la ruralitat el
proper col·lapse social i
econòmic que ens anuncien amb
rotunditat des del món científic. I
esbrinarem què és allò que
podem fer per ser proactius, per
avançar-nos als esdeveniments i
preparar-nos per a les difícils
conjuntures que se'ns acosten.
Aquesta gran crisi social,
econòmica i ecològica, que
sabem molt propera, però amb
data indeterminada encara, se'n
ve decididament cap a nosaltres i
ens obliga a tots els moviments
socials a canviar les claus
d'anàlisi que hem fet servir fins
ara.
ENLLAÇOS D'INTERÈS:

https://novaruralitat.org/

https://www.vilaweb.cat/noticies/artur-aparici-l
a-ciutat-es-el-simbol-de-la-crisi/

https://www.eltemps.cat/article/7571/el-despo
blament-rural-una-questio-de-joventut

https://tempsdefranja.org/opinio/tribuna/la-nov
a-ruralitat/

https://revistasao.cat/al-respecte-del-model-ter
ritorial/
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