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Senyor rei ja estic ací!
Portem casques per a mi!

#RecuperemTradicions #CascadeReis



MÚSICA CLÀSSICA
EL POBLE NOU DE BENITATXELL

Dissabte 1
18.00 h –  Església Sta. Maria Magdalena

Concert d’Any Nou
Amb el Nuevo Marinae Ensemble

EL VERGER
Diumenge 2

19.00 h – Auditori AMEV
Cor AMEV

Associació Musical El Verger

DÉNIA
Dissabte 22

16.30 h – Teatre Auditori
Concert extraordinari d’any nou

Ensemble St. Petersburg.
Vadim Tsibulevski, Violí - Gunther Emmerlich, Baix i narrador - Juri Gilbo, direcció.

Els artistes interpretaran, narraran i entretindran al públic entorn del lema “si jo fóra
ric” del musical El violinista en la teulada. També podran gaudir del clarinetista

Roman Kuperschmidt i de Stanislav Rosenberg al piano.
Duració: 2 h. Entrada: 35€. Disponibles en Proakustik, Dénia, Av. Joan Fuster 28 C, de

dilluns a divendres de 09.30 h a 13.30 h.
+Info/Reserva: 965 788 840 o info@konzertfreunde.com / www.konzertfreunde.com

Organitza: Konzertfreunde Costa Blanca.

XÀBIA
Dissabte 29

Hora per determinar – Església de Sant Bertomeu
Concert del quintet Casulana
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Obres de Shostakóvich i Amy Beach.
+Info i horari: Casa de Cultura.

ALTRES MÚSIQUES
CALP
Dijous 6

12.00 h – Plaça major
Concert a tempo d’umore

Orquestra de Cambra de l’Empordà - Jordi Purtí.
Concert dirigit a tots els públics a partir de 5 anys. 75 min.

Entrada gratuïta amb invitació fins a completar aforament. Recollida d’invitacions
(Màxim 5 per persona) els dies 3,4 i 5 de gener a la casa de cultura de 09.00 h a

20.00 h.
Organitza: Regidoria de Cultura.

PEDREGUER
Dissabte 15

19.30 h – Plaça
Música i focs

Foguera espectacular a la plaça.
El foc baixarà acompanyat per l’associació Coet i Corda i per la colla de dolçaines i

percussió Els Traginers, des del carrer del Cid.

CALP
Dijous 20

20.00 h – Saló Blau
XI Festival internacional de música de invierno primavera

Duo de guitarres Ausiàs Parejo & Rubén Parejo.
Preu: 12€. Reserva: info@pal-music.com

Venta d’entrades des de les 19.00 h. Hall Saló Blau.
Organitza: Pal-Music S.L.
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DÉNIA
Divendres 28

19.00 h – Teatre Auditori Centre Social
Dixielanders Jazz Band. Classic Jazz & Dixieland

Entrada única 15€.
Informació i venda anticipada d’entrades:

Konzertfreunde. Ilse Küber: 965 788 840 - info@konzertfreunde.com
Pro Akustik. - Dénia: - Avd. Joan Fuster 28 C.

Dilluns a divendres de 09.30 h a 14.00 h - 965 782 548 o en taquilla el dia del concert
a partir de 18.00 h.

DÉNIA
Dilluns 31

20.00 h – Casa Municipal de Cultura
Dilluns amb Jazz

Enric Peidro 4tet feat Chris Hopkins.
Entrada 15€ únicament en https://www.notikumi.com/

TEATRE
DÉNIA

Dissabte 15
20.00 h – Teatre Auditori

Emilia
Cia. Teatro del Barrio.

Dramaturgia de Anna R. Costa a partir d’un text de Noelia Adánez.
Premi Max 2018 a la millor actriu: Pilar Gómez.

Finalista millor autoria: Noelia Adánez & Anna R. Costa.
Dir.: Anna R. Costa. Intèrpret: Pilar Gómez.

Emília mostra la lluita d’una dona, Emilia Pardo Bazán, que, en les acaballes del segle
XIX, s’entossudeix a ser ella mateixa, és a dir, a conduir-se d’acord amb els seus

desitjos i voluntat d’escriure i participar en la vida pública.
Públic: joves i adults. En castellà.

Entrada 8€ en https://www.notikumi.com/ o en taquilla el mateix dia una hora abans.
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XÀBIA
Dijous 27

20.00 h – Casa de Cultura
Dijous de Comèdia

Amb l’actuació de Jesús Manzano.

CALP
Dijous 27

20.30 h – Saló Blau
Aquí esta fleta

Projecció teatral.
Teatro, lo tuyo es puro teatro. Antonio Ferrer, El Cartero.

Gratuït. Aforament limitat.
Organitza: Regidoria de Cultura.

DÉNIA
Dissabte 29

20.00 h – Teatre Auditori
Construcciones y reformas

Grup de teatre Toma Uno de la Associació Teamorfosis.
Sinopsi: Dues dones, amigues de joventut, es retroben després de trenta anys. Al

confrontar el desenvolupament de les seues biografies, les portarà a replanterjar-se
la seua actitud davant la vida.

Entrada: 5€. Entrada anticipada en taquilla el dia d’abans de 18.00 h a 20.00 h o el
mateix dia dues hores abans.

TEATRE INFANTIL
BENISSA
Diumenge 2

12.00 h – Saló Cultural
El Grinch, el villano de la Navidad
Organitza: Ajuntament de Benissa.
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ORBA
Dilluns 3

16.30 h – Casa de Cultura
Espectacle familiar de màgia

Amb el mag Lionel.
+Info: Ajuntament d’Orba.

DÉNIA
Dilluns 3

17.30 h – Teatre Auditori
Akäshia, el viatge de la llum

Cia. El cau de l’’unicorn.
Teatre de titelles i actors en llum negra.

Recomanat de 5 a 9 anys.
Invitacions en https://www.notikumi.com

DÉNIA
Dimarts 4

17.30 h – Teatre Auditori
Mulan

La Cia. de Row.
Un espectacle que busca sorprendre tant els més joves com als majors. Ombres
xineses, el palau de l’emperador, espases, dracs, estàtues ancestrals que cobren

vida… aquests i molts ingredients més són els que podrem veure en escena.
Per a tots els públics.

Invitacions en https://www.notikumi.com

GATA DE GORGOS
Divendres 7

17.30 h – Biblioteca Pública de Gata
L’hora del conte

Cada divendres un conte diferent.
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ONDARA
Dimecres 12

18.00 h – Casa de Cultura
L’Hora del Conte

“Orelles de papallona” per Júlia Signes Mas.
“El zoo y yo” per Anabel Carreño y Alessandra Banelli.

“El monstruo Rosa” per Alessandra Banelli y Haizea Dimitrova Galiana,
alumnes de 2on curs del Cicle d’Educació Infantil de l’IES Xebic.

GATA DE GORGOS
Divendres 14

17.30 h – Biblioteca Pública de Gata
L’hora del conte

Cada divendres un conte diferent.

ONDARA
Dimecres 19

18.00 h – Casa de Cultura
L’Hora del Conte

“La tormenta” per Stefany Caiza y Sandra Vengut
“A qué sabe la luna” per Jessica Benítez y Pablo Crespo Devesa

“Ponte en mi lugar” per Ángela Sánchez López y Pablo Crespo Devesa,
alumnes de 2on curs del Cicle d’Educació Infantil de l’IES Xebic

GATA DE GORGOS
Divendres 21

17.30 h – Biblioteca Pública de Gata
L’hora del conte

Cada divendres un conte diferent.

ONDARA
Dimecres 26

18.00 h – Casa de Cultura
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L’Hora del Conte
“Moni Poppins”  presenta " Llúcia !!

Un unicorn que necessita la teua ajuda"

GATA DE GORGOS
Divendres 28

17.30 h – Biblioteca Pública de Gata
L’hora del conte

Cada divendres un conte diferent.

CALP
Dissabte 29

18.30 h – Saló Blau
L'encanteri del drag
La Carreta Teatro.

Gratuït. Aforament limitat. +5 anys.
Organitza: Regidora de Cultura.

DÉNIA
Diumenge 30

12.00 h – Teatre Auditori
Els detectius del medi ambient

Teatre de titelles.
Una obra per a aprendre a valorar el que tenim i cuidar el medi ambient.

Recomanat +3 anys. En valencià.
Entrada lliure amb invitació. Reserva en https://www.notikumi.com/ o en taquilla el

mateix dia una hora abans.
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CINEMA
BENISSA

Dies 1 i 2
Saló cultural

Encanto
Horari infantil:

Dissabte i diumenge: 17.00 h i 19.15 h.

DÉNIA
Diumenge 2

12.00 h – Teatre Auditori
La Lego

Dir.: Phil Lord, Christopher Miller. Austràlia, 2014, 100 min.
Comèdia d’aventures d’animació.

Per a tots el públic.
Invitacions en https://www.notikumi.com

BENISSA
Dies 8 i 9

Saló cultural
La casa Gucci

Cinema.
Horari infantil:

Dissabte i diumenge: 17.00 h i 19.15 h.

DÉNIA
Diumenge 9

19.00 h – Teatre Auditori
Somnis

Dir.: Carles Abad Tent. Espanya, 2021, 61 min.
V.O. en castellà. +12 anys.

Preestrena mundial de la pel·lícula. Presentació col·loqui amb el director.
Donatiu: 3€ en taquilla el mateix dia una hora abans.
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BENISSA
Dies 8 i 9

Saló cultural
La casa Gucci

Cinema.
Horari infantil:

Dissabte i diumenge: 17.00 h i 19.15 h.

DÉNIA
Diumenge 16

19.00 h – Teatre Auditori
Nomadland

Dir.: Chloé Zhao. EEUU, 2020, 108 min.
V.O. en anglès, subtitulada en castellà. +12 anys.

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

DÉNIA
Diumenge 23

19.00 h – Teatre Auditori
El agente topo

Dir.: Maite Alberdi, Chile, 2020, 84 min.
V.O. en castellà. Per a tots els públics.

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

XÀBIA
Dissabte 29

17.00 h – Casa de Cultura

Cinema en valencià: El Cargol i la Balena
Apta per a tots els públics.

DÉNIA
Diumenge 30

19.00 h – Teatre Auditori
Las cosas que decimos, las cosas que hacemos
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Dir.: Emmanuel Mouret. França, 2020, 122 min.
V.O. en francés subtitulada en castellà. +7 anys.

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

EXPOSICIONS
BENISSA

Fins al 5 de gener
Centre d’Art Taller d’Ivars

Betlem d’estil hebreu
18.30 h inauguració.

Horari especial Nadal.
Organitza: Ajuntament de Benissa i Amics del Betlem.

PEGO
Fins al 5

Casa del Poble (Pla de la Font)
Betlem Gegant

Horari: d’11.00 h a 13.00 h i de 17.00 h a 20.00 h.
(De dilluns a diumenge).

Donatiu visita: 1€.
Organitza: Obrint Camí.

CALP
Fins al 6 de gener

Parròquia Nostra Senyora de les Neus
Exposició de Betlems del món

Horari de visites:
10.30 a 13.30 h i de 17.30 – 20.00 h.

Organitza: Parròquia Nostra Senyora de les Neus.
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PEDREGUER
Fins al 7 de gener

Casa Municipal de Cultura
Façanes

Artistes: Inmaculada Abarca, Erica Landfors i Susana Garcia Ungo.
Organitza: Comissió Igualtat de Pedreguer.

+Info: Ajuntament de Pedreguer.

PEDREGUER
Fins al 7 de gener

Casa Municipal de Cultura
IV Exposició de l’escola taller de confecció de barxes

Inauguració divendres 17 de desembre.
19.00 h Concentració a la Casa Municipal de Cultura.

19.15 h Desfilada fins a la Glorieta i ofrena de margallons al monument dedicat a la
Dignitat de les Barxeres.

19.30 h Inauguració de la IV exposició de barxeres, amb la intervenció de Sergi
Ferrús, alcalde de Pedreguer, i de Lluís Fornés, director de l’Escola Taller. Lliurament

de títols a l’alumnat del Curs 2021.
20.00 h Concert íntim. El Cor de Mestres Barxeres, acompanyades pel mestre Àlex

Velázquez, interpretaran, entre altres, l’havanera Barxa Valenciana.
L’acte clourà amb l’Himne de Pedreguer.

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.

BENISSA
Fins al 8 de gener

Centre d’Art Taller d’Ivars
Solo yo

Inauguració el 4 de desembre a les 20.00 h.
Horari especial Nadal.
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Organitza: Ajuntament de Benissa.

DÉNIA
Fins al 8 de gener
Casa de cultura

Pintures d’Erika Muxel
Inauguració dia 16 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.

XÀBIA
Fins 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.

XÀBIA
Fins al 16 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.

PEDREGUER
Fins al 7 de gener

Casa Municipal de Cultura
Exposició Façanes

Exposició col·lectiva d’Immaculada Abarca, Erica Landfors
i  Susana Garcia Ungo.

Organitza: Comissió d’Igualtat.
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PEGO
Fins al 15 de gener

Museu d’Art Contemporani
DeAlbacete

Sinécdoque corpórea: La abundancia del vacío.
Horari:

Dimarts a divendres de 17.00 h a 20.00 h.
Dissabte de 10.00 h a 13.30 h.

DÉNIA
Fins al 16 de gener

Centre d’Art l’Estació
Marina - Marines

Homenatge a Rafael Fernandez en el centenari del seu naixement (1921 - 2007).
Llicenciat en BBAA per l’Escola Superior de Belles Arts de San Carles de València.

Catedràtic de dibuix des de 1953. Degà del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en
Belles Arts i Professors de Dibuix. Autor de llibres de text de dibuix en el Batxillerat, en

l’editorial ECIR en València. Home molt vinculat a Dénia.
Inauguració dia 17 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.

Tancat el 25 de desembre.

CALP
Fins al 30 de gener

Parròquia Nostra Senyora de la Merced
Exposició de Betlems

Horari de visites: sols visitable abans i després de missa.
Organitza. Parròquia Nostra Senyora de la Merced.

CALP
Fins al 31 de gener
Sala d’exposicions

25 Anys de filatèlia a Calp
XVI Exficalp.

Organitza: Agrupació Filatélica i Numismática de Calp.
Col·labora: Regidoria de Cultura.
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BENISSA
Fins 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.

CALP
Fins al 28 de febrer
Sala d’exposicions

Teatro, lo tuyo es puro teatro
Exposició fotogràfica.

Antonio Ferrer, El Cartero.
Organitza: Regidoria de Cultura.

GATA DE GORGOS
Del 2 al 31 de gener

Biblioteca Pública de Gata
Exposició del concurs de lactància materna

+Info i horaris. Biblioteca Pública Carme Miquel.

ONDARA
Del 8 al 31 de gener
Torre del Rellotge

Plàstic
De l’artista mallorquina Amparo Sard.

Visites: Horari Casa de Cultura.

PEDREGUER
Del 8 al 31 de gener

Casa de Cultura
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Labyrinthus
Exposició de Ramón Company

Inauguració 8 de gener a les 22.00 h. Horari: 9 a 22h.
Fundació Baleària.

DÉNIA
Del 13 al 29 de gener

Casa de Cultura
Maika Powers. Art digital. Pay Back

Maika Powers ens porta a la Casa de Cultura la seua quarta mostra d’art digital fent
un llegat a la seua generació. La seua obra ens submergeix en la consciència

col·lectiva d’una generació que ha heretat un món incert.
Inauguració dia 13 a les 19.00 h.

Horari:
Laborables d11.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 21.00 h.
Dissabte d’11.00 h a 13.00 h i de 18.00 h a 21.00 h.

ONDARA
Del 13 al 31 del gener

Casa de Cultura
Alegría de mi vida

De l’artista  Claudia Wiechert
Visites: Horari Casa de Cultura.

XÀBIA
Del 14 de gener al 12 de febrer
Centre d’Art Andrés Lambert

Art jove a la Marina
Exposició col·lectiva d'artistes joves.

Organitzada per la Xarxa Jove de la Marina.

DÉNIA
Del 21 de gener al 20 de febrer

Centre d’Art Estació
Dénia, Blanc i Negre
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Exposició de fotografies.
Presentació el llibre Dénia, Blanc i Negre.

Inauguració i presentació del llibre dia 21 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 28 de gener al 12 de març

Casa del Cable
Del cielo a ti, no para siempre...!!!!

Exposició de fotografia aèria creativa de Manel Salmerón.B.

XERRADES I POESIA
PEDREGUER

Dimarts 18
19.00 h – Casa Municipal de Cultura

Compartim la literatura
Encontre amb l’escriptor Vicent Josep Escartí.

+Info: Ajuntament de Pedreguer.

PEDREGUER
Divendres 28

19.30 h – Casa de Cultura
José Carrió Marzal: l’infern dels camps

d’extermini de Mauthausen i Gusen
Adrián Blas Mínguez, delegat de l’Amical de Mauthausen al País Valencià.

XÀBIA
Divendres 28

20.00 h – Casa de Cultura
El Campet: centenario de una villa
vinculada a la família de Sorolla
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Conferència a càrrec de David Gutiérrez Pulido, historiador de l’art i guanyador del I
Premi d’Investigació Vila de Xàbia.

ACTES I PRESENTACIONS
ONDARA
Divendres 14

19.30 h – Casa de Cultura
Presentació del calendari IECMA 22

“Les aus de la Marina Alta”
Amb la participació de Baptista Banyuls (coordinador)

i Joan Sala (Textos i fotografia).

CALP
Divendres 14

20.00 h – Saló Blau
Ágatha, tú que me entiendes

Presentació del llibre.
De Mª Carmen Cortés Sempere.

Gratuït. Aforament limitat.
Organitza: Regidoria de cultura. Institut d’Estudis Calpins.

XÀBIA
Divendres 14

20.00 h – Casa de Cultura
Presentació del llibre: A temps parcial

Amb l’autor Arnau Castell Alemany
El relat combina la narració d’una realitat ficcionada amb els fets d’uns temps molt

recents. 
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GATA DE GORGOS
Divendres 21

19.00 h – Biblioteca Pública de Gata
  Guillem

Presentació del llibre de Núria Cadenas.

CALP
Divendres 21

20.00 h – Saló Blau
L’emigració valenciana als Estat Units i el Canadà: El somni americà contra el

caciquisme i la fil·loxera
Juli Esteve,

Presentació llibre.
Gratuït. Aforament limitat.

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

PEDREGUER
Divendres 28

19.00 h – Lloc per determinar
Inauguració de la placa en memòria de José Carrió Marzal

Represaliat pedreguer a Mauthausen.
Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust Nazi.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Divendres 28

19.30 h – Biblioteca Municipal
Presentació del calendari de l'IECMA

Monogràfic de les  aus de la Marina Alta.

ONDARA
Divendres 28

20.00 h – Casa de Cultura
Els Ganyans. La història que no es va contar
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Presentació del llibre a càrrec de l’autor Manel Arcos.

CONVOCATÒRIES
DÉNIA

Fins al 15 de gener
VII Concurs “Curt de teatre”

Al correu electrònic: curtdeteatre@gmail.com
+Info: www.denia.es / cultura@ayto-denia.es

Organitza: Associació Teamorfosis i Ajuntament de Dénia. Cultura.

DÉNIA
Fins al 31 de març

XXVI Concurs fotogràfic de la lactància materna
La teua creativitat ajuda a normalitzar la lactància materna.

Formulari d’inscripció i més informació en www.grupnodrissa.org

DÉNIA
Fins a l’1 d’abril

XXVI Concurs de fotografia “Tema Dénia”
+Info: www.denia.es / cultura@ayto-denia.es

FESTES
GATA DE GORGOS

Reis de Gata 2022
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Dilluns 27 de desembre
18.30 h – Pels carrers del poble

Recollida de cartes de Ses majestats els Reis d’Orient
Casa per casa, per tots els carrers del poble.

Inscripció prèvia a la Tourist Info.

Dimarts 4
19.00 h – Pels carrers del poble

Bàndol anunciador de l’arribada dels Reis

Dimecres 5
18.30 h – C/ La Pau

Representació del Misteri dels Reis Mags
Festa declarada d'Interès Turístic Provincial.

*Oficina de SS.MM Reis d’Orient al pabelló cobert.
Oberta els dies 2, 3 i 4 de gener de 10 a 13h i de 16 a 20h

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Els Reis d’Orient 2022

Dilluns 3
17.30 h – Pels carrers del poble

Visita de l'emissari dels Reis Mags
Recollida de les cartes que els xiquets i xiquetes.

Cercavila: Des de l’Av. d’Alacant fins a la Plaça de l’Església amb la Colla la Llebetjà.

Dimecres 5
17.30 h – Pels carrers del poble

Cavalcada dels Reis Mags i repartiment de regals
Recorregut des de l’Ajuntament fins a la plaça de les Pesqueres, on es repartiran els

regals.
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Dijous 6
18.00 h – Església Sta. Maria Magdalena

Missa de reis i estrena
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient ens acompanyaran i faran les estrenes als

Xiquets.

*Recollida de presents el dilluns 3 i dimarts 4 de 19 a 22h a l’Aula de dansa (sols un
joguet per xiquet per evitar desigualtats).

ONDARA
Reis Mags 2022

Diumenge 2
19.00 h – Prado

Recollida de Cartes
Arribada dels emissaris reials per recollir

les cartes de les xiquetes i xiquets d’Ondara.

Dimecres 5
Cavalcada dels Reis Mags

+Info i horaris: Ajuntament d'Ondara.

EL VERGER
Els Reis

Dimecres 5
12.00 h – Volteig de campanes

19.00 h – Arribada de SS MM els Reis a l’Ajuntament
Castell de focs artificials i visita al Betlem

Dijous 6
9.00 h – Volteig de campanes

Missa i a continuació repartiment dels joguets  i regals als xiquets i xiquetes.

Apunta’t al Whatsapp Reial al 686 993 020.
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*Entrega de paquets els dies 4 (de 10 a 13h i de 15.30 a 22h) i el 5 (de 10 a 13h i de
15.30 a 19.30 h) a la fàbrica de Sabó.

BENISSA
Dilluns 3

18.30 h – Plaça Rei Jaume I
Lliurament de cartes al Patge Reial

Organitza: Ajuntament de Benissa.

ORBA
Fins al 4 de gener

Plaça de l’Ajuntament
Bústia Reial

Per dipositar les cartes als Reis d’Orient.
+Info: Ajuntament d’Orba.

BENISSA
Dimecres 5 de gener

18.30 h – Pels carrers del Poble
Cavalcada de Ses Majestats Els Reis d’Orient

Organitza: Ajuntament de Benissa.

ORBA
Dimarts 5

18.00 h – Carrers del poble
Cavalcada dels Reis d’Orient

I entrega dels regals.
+Info: Ajuntament d’Orba.

GATA DE GORGOS
Del 15 al 17 de gener

Festes de Sant Antoni 2022
+Info i programació a l'Ajuntament de Gata.
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BENISSA
Del 21 al 30

Fira i porrat de Sant Antoni 2022
Programa d'actes lligat a evolució COvid-19

 Durant tot la fira:
Visita a Museus i Espais Culturals:

-Casa Museu dels Abargues. C/ Desamparados 7.
-Espai d'Art Contemporani Salvador Soria, C/ Gaspar Tello, 3.

 Divendres 21
19.00 h – Obertura Fira d'atraccions en Pàrquing Av. Constitució.

Horari: Dilluns a divendres a partir de les 18.00 h Caps de setmana: tot el dia.

 Dissabte 22
10.30 h – Obertura de visites Casa Abargues/Espai d’art/Casa Consell

11.00 h – Entrada de llenya des de la plaça del Portal, pel carrer Puríssima fins a la
Plaça Rei Jaume I.

Associacións: Carreters i Cavallistes i Amics del Carro

12.00 h – Taula promocional “Pluto Protectora d'Animals”

14.00 h – Dinar popular a la Carpa al Parc Sr. Joaquín Piera i Sra. Mariana Torres.
Associacións: Carreters i Cavallistes, Amics del Carro i Mestresses de casa

19.00 h – Obertura OFICIAL DE LA FIRA.
Exposició GAB “Transparències”

Centre d’Art Taller d'Ivars
Organitza: GAB

20.00 h – Benedicció i encesa de la foguera.
Plaça Rei Jaume I.
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Organitza: Colla Xirimiters Pere Bigot
Ball dels dimonis (diablera) al seu voltant.

Des del Casal Jove, pel carrer Purissima fins a la foguera.
Organitza: Associació Carreters i Cavallistes

 20.00 h – Rondalles. Fira i Porrat de Sant Antoni
 Rondalla Cultural de Benissa. .

Centre d'Art Taller d'Ivars.

19.00 i 22.00 h – CINEMA MUNICIPAL” Mamà o papà”

 Diumenge 23
9.00 h – Concentració i esmorzar de carruatges i cavalleries.

Part. Canor
Organitza: Associació Carreters i Cavallistes

10.00 h – Fira d’Estocs
Organitza: Associació Local de comerciants

Pàrquing Dolores Piera

De 9.00 a 14.00 h – Exposició de Vehicles antics de la localitat, organitzada per
l'Associació de Vehicles Històrics La Marina. De 9.00 fins a les 15.00 h

Carrer Nou, Dr. Buigues (davant Masymas) i a la plaça

10.30 h – Trobada Filatèlica i de Col·leccionisme Comunitat Valenciana.
Mercat ambulant – Tertúlia - Gastronomia.
Agrupació Filatèlica i Numismàtica Benissa

Baixos Casal Jove. C/ Fco. Sendra 2. Fins a les 13.00 h.

10.30 h – Obertura de Museus.

12.00 h – Concurs gastronòmic: “PAELLA DE CARN”. Normes del concurs a part.
C/ Palmera i Parc Sr. Joaquín Piera i Sra. Mariana Torres.

Mestresses de casa
Concentració d'animals per a la seua benedicció.

Pl. Portal. (enfront de l'Ajuntament).
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12.00 h – Taula promocional “Pluto Protectora d'Animals”

12.30 h – Cavalcada de cavalleries i carruatges i cercavila d'animals de companyia i
mascotes. Col·labora i organitza: Associació de Carreters i Cavallistes de Benissa
--Recorregut.- Carrers: Dr. Fleming, Dra. Asland, Dr. Ramón y Cajal, Alacant, Pare

Andrés, Pl. Rei Jaume I i Passeig Dolors Piera.

PER RAONS DE SEGURETAT ES RECOMANA QUE ELS GOSSOS
DE RACES PERILLOSES O DE GRANDÀRIA CONSIDERABLE PORTEN MORRIÓ

(Podran ser retirats de la cercavila els animals que no complisquen amb aquesta
observació)

13.15 h – Benedicció d'animals.
Façana principal Església Parroquial.

18.00 i 21.00 h CINEMA MUNICIPAL “Mamá o papá»

 Dimarts 18 I 25
Concurs de brisca de la Fira i Porrat.

Seu Mestresses de casa. Passatge Taller Ivars.

Dimecres 19 I 26
Concurs de parxís de la Fira i Porrat.

Seu Mestresses de casa. Passatge Taller Ivars.
Dijous 20 I 27

Concurs de dominó de la Fira i Porrat.
Seu Mestresses de casa. Passatge Taller Ivars.

 Dijous 27
 19.00 h – Teatre a càrrec de «7 comediantes»
 Centre Social Bèrnia. Associació de Jubilats.

20.00 h – Xarrada “L’Ofegabous: Un amfibi benisser” a càrrec de Juan Arlandis.
Organitza ABAI

Espai Cultural Cases del Batle
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 Divendres 28
Visites escolars a l'exposició d'ocells

18.00 h – Jornada de la infància. Atraccions de fira a preus reduïts (1,5 €) en
Pàrquing Av. Constitució.

19.00 h – OBERTURA OFICIAL Mercat Medieval. Programa a banda.
Organitzat per VALERO PRODUCCIONES, amb més de 40 llocs de venda d'articles

artesanals, amb tallers infantils i d'oficis antics, zona gastronòmica, zoc   àrab,
ludo-teca infantil i familiar, teatre de marionetes i titelles, exposicions temàtiques,

actuacions ambientades en l'època, etc.
Ubicació: Pl. Rei Jaume I, C/ Puríssima,C/ Fco. Sendra, C/ Angel, Pl. Esglesia Vella, C/

Telló, Cantó del Có, C/ Sant Antoni, Pl. Portal. De 19.00 a 0.00 h
20.30 h – Concert de Fira de la Societat Lírica i Musical de Benissa amb la

col·laboració d’altres associacions culturals.
Saló d'actes del Centre d'Art Taller d'Ivars.

INAUGURACIÓ Mercat-Exposició de vehicles i maquinària.
Passeig Dolores Piera, C/ Nou, C/ Vicent Buigues, Plaza Jaume I i P. Andrés.

21.00 h  – Inauguració VIII Exposició d'Ocells de Raça.

 Dissabte 29
9.00 h – XXXIV Fira ramadera. Exposició de tota mena d'animals i carruatges.

Tractes de barata de cavalleries.
Espai habilitat en el c/ Palmera.

Salvem la Mediterrània
Organitza: APA-AMPA CEIP Manuel Bru

Lloc de venda:  Pl. Rei Jaume I

10.00 h – Mural i micro obert
Pl. Rei Jaume I – fins a les 21.30 amb descans de 14 a 17 h.

Organitza: Les 9 muses

Lloc de venda de dolços i pastissos
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Organitza: AMPA CEIP Pare Melchor
Pl. Rei Jaume I

VIII Exposició d'Ocells de Raça.
Organitza: Amics de l'Avicultura de Benissa-AVIBEN

Obert fins a les 21.00 h
Carpa en Parc Sr. Joaquín Piera i Sra. Mariana Torres.

Mercat-Exposició de vehicles i maquinària.
C/ Vicent Buigues, c/ Nou, Passeig Dolors Piera, Plaça Jaume I i C/ Pare Andrés I.

Obert fins a les 21.00 h

Obertura 1a jornada Mercat Medieval.

18.00 h – Cercavila de l’Associació de Moros i Cristians

19.30 h – Concert de Fira de la Coral Benissenca
Organitza: Coral Benissenca.

Centre d’Art Taller Ivars

17.00 i 19.15 h CINEMA MUNICIPAL “El lodo»

24.00 h – Tancament 1a jornada Mercat Medieval.

 Diumenge 30
8.00 h – Taula de postres i dolços casolans

Plaça (prop de BBVA)
Mans Unides Benissa

9.00 h– XXXIV Fira ramadera. Exposició de tota mena d'animals i carruatges. Tractes
de barata de cavalleries. Espai habilitat en c/ Palmera.

Exhibició i demostració dels mitjans de la Guàrdia Civil, Bombers, Policia Local i
Protecció Civil de Benissa.

Organitza: Voluntariat de Proteccio Civil de Benissa. Fins a les 17.00 h.
Plaça Rei Jaume I.
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Exposició de Vehicles antics de la localitat, organitzada per l'Associació de Vehicles
Històrics La Marina. De 9.00 fins a les 15.00 h

Av. L'Alcúdia i carrer Teulada.
Exhibició 4x4

Centre d’Excel·lència

XXXI OBERT INTERNACIONAL D'ESCACS “VILA DE BENISSA”
Organitza: CLUB D’ESCACS DE BENISSA

Centre D’Art Taller Ivars

9.30 h – Dia de la bicicleta
Organitza: Club Ciclista Benissa

Pl. Jaume I

10.00 h – Obertura 1a jornada Mercat Medieval.
VIII Exposició d'Ocells de Raça.

Organitza: Amics de l'Avicultura de Benissa-AVIBEN
Obert fins a les 21.00 h.

Carpa en Parc Sr. Joaquín Piera i Sra. Mariana Torres.

Exhibició d'ocells cantaires i esmorzar popular
Organitza: Associació Ornitològica.

Espai habilitat exteriors Palau Sant Pere

ESCACS al Centre d’Art Taller d'Ivars

11.00 h – Cercavila de l’Associació de Moros i Cristians

13.00 h – Danses per Sant Antoni
Organitza: Esbart Dansaire

18.00 i 21.00 h –  CINEMA MUNICIPAL “El lodo”

22.00 h – Cloenda Mercat Medieval.
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VISITES GUIADES I RUTES
CALP

Dies 12 i 26
Visita gratuïta al jaciment de banys de la reina

Inscripció prèvia obligatòria en les oficines de turisme.
Places limitades.

965 836 920 - 965 838 535
turismo@ajcalp.es

Organitza: Regidoria de Cultura.

DÉNIA
Diumenge 16

09.15 h – Estació FGV Dénia
La Xara. Pinaret. Bosc de Benimaquia. El bosc mediterrani al Montgó

Inscripció prèvia obligatòria a: deniaviva@ayto-denia.es fins a les 14.00 h del dijous
anterior a cada excursió.

Concentració a les 09.15 h a l’Estació FGV de Dénia. Anada en Bus FGV a la Xara.
Preu bus: 1.35€.

Durada: 4 hores. Visita a refugi de cavalls.

PEDREGUER
Diumenge 23

9.00 h – Porxes
El castell de l’Ocaive.

Consolidació estructural del monument
Itinerari pel terme.

Durada:  4 hores, aproximadament.
Inscripció (limitada a 30 persones): Casa Municipal de Cultura, fins al 21 de gener.

Cost: 2 €.
Guia: Pasqual Costa, arqueòleg.
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DÉNIA
Diumenge 23

10.30 h – Plaça del Convent
Madina Daniya al temps del regne Taifa de Dénia.

Des de les muralles de la mar a la porta de terra i a la maqbara de Bab Undara.
Visita amb guia expert. Informació i reserves, Museu Etnològic 966 420 260. De

dimarts a dissabte, de 10.30 h a 13.00 h i de 16.00 h a 19.00 h.

I MÉS ENCARA
EL POBLE NOU DE BENITATXELL

Diumenge 2
De 11.00h a 13.00 h – Plaça de les pesqueres

Diversió en família
Vine a passar un matí ple de jocs, rises i complicitat, junts, en família. Recomanem

realitzar inscripció a comunicacio@elpoblenoudebenitatxell.org

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dimarts 4

17.00 h – Biblioteca
Ja venen els reis per la costera

STOP SES MAJESTATS
Taller d’una senyal lluminosa perquè els tres mags de l’Orient es detinguen per

entregar presents.
Inscripció: biblioteca@elpoblenoudebenitatxell.com

PEGO
Dimecres 5

Sorteig de Reis
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Compra en els nostres comerços i participa en el sorteig d’un premi de 1000€, un de
500€ i un de 250€.

Organitza: Comerç de Pego, el teu.
Col·labora: Creama i Ajuntament de Pego.

GATA DE GORGOS
Divendres 28

19.00 h – Biblioteca Pública de Gata
Club de lectura

+Info: Biblioteca Pública.

AVANÇAMENT DE FEBRER...
PEDREGUER

Dimecres 16 de febrer
19.00 h – Casa Municipal de Cultura

Club de lectura
L’única veritat

Amb Francesc Bodí, autor de la novel·la, i amb Juli Capilla, editor.

DONA’T D’ALTA – FENT CLIC ACÍ
O seguiu-nos a les Xarxes Socials!
Posa m’agrada a la nostra pàgina

de facebook!
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ACTUALITAT
La Xarxa Jove de la Marina Alta s’endinsa en la fase d’anàlisi de

resultats del Pla Jove Comarcal

La Xarxa Jove de la Marina Alta, de la Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta,
inicià l’elaboració de l’anàlisi de la realitat del futur Pla Jove Comarcal, instat per

l’Institut Valencià de la Joventut, a principis del 2021.

El personal tècnic de joventut dels
ajuntaments de Calp, Gata de
Gorgos, Ondara, Pego, Teulada
Moraira, Xàbia, Pedreguer, Benissa i
Dénia, conjuntament amb l’àrea de
joventut de la Mancomunitat
Comarcal de la Marina Alta; en
representació dels municipis de
menys de 5000 habitants; inicià
aquest procés participatiu
entrevistant a més joves de totes les
franges d’edat. Amb l’objectiu d’oferir
a la gent jove l’oportunitat de
participar activament en l’elaboració

dels Plans Municipals de Joventut, i en el seu efecte el Pla Jove de la
Marina Alta, que serviran per a definir les línies directrius de la política
juvenil.

Els primers resultats es centren en enquestes realitzades a joves que
estudien en centres educatius de la nostra comarca del que s’han obtingut
més de 2200 respostes vàlides. L’enquesta pretén descobrir i analitzar
necessitats, fortaleses, motivacions i interessos en distints àmbits de la
vida dels i les joves com són joventut, vida personal, municipi, i societat.
Malgrat recollir una àmplia diversitat de respostes en tots els centres
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educatius públics de la Marina Alta trobem uns
patrons de resposta que es repeteixen en bona
part del nostre jovent.

La visió que té aquest sector sobre la mateixa
joventut en general trobem que valoren molt
positivament les relacions entre amistats,
l’energia pròpia de l’edat i els valors personals
inculcats.
Per contra, els estudis (males notes,
assignatures amb cert grau de dificultat, l’horari
escolar...) i certs problemes intergeneracionals

són els més accentuats com a negatius per aquest segment de població.
Cal rellevar que entre els problemes intergeneracionals trobem un patró de
respostes que s'engloben dins dels problemes d’identitat de la joventut “no
ens escolten per què som joves”, “no ens prenen en serio per què som
joves” i respostes d’aquest estil, remarcant la percepció que tenen sobre la
falta de veu en les decisions que els afecten.

En l'àmbit personal consideren que
els estudis (aprovar assignatures, aprovar
cursos, traure títols...), els valors personals
inculcats i la forma de ser com a aspectes
a remarcar, mentre que aspectes
relacionats també amb els estudis com
traure males notes, repetir curs, etc. i el
futur laboral són problemes que preocupen
molt a la joventut en general.

Pel que fa al municipi, el jovent
entrevistat remarca els espais naturals
concrets (riu, platja, alguns parcs
naturals...), aspectes concrets del municipi
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(mida, la tranquil·litat, la ubicació física, serveis...) i les bones relacions amb
la resta de ciutadania com a coses positives del seu municipi. Pel que fa a
aspectes negatius trobem com a més remarcables la neteja d'aquests, la
manca d’oferta d’activitats lúdiques o la manca d’espais d’oci per a la gent
jove

De la visió que tenen sobre
la societat remarquem com a
aspectes positius les bones
relacions socials, el cert grau de
tolerància en les noves
generacions i l’ajuda mútua en
certs moments complicats. Per
contra veuen com a millorable
els valors personals de les
persones, l’excés de violència, la
violència de gènere i que no tota
la gent és tolerant amb el
diferent (homofòbia, racisme,
assetjament escolar). Per últim pel que fa a interessos i motivacions
trobem els esports, els estudis, les activitats culturals i les relacions amb
els amics.

La Xarxa Jove de la Marina Alta també ha iniciat l’anàlisi de la realitat
de joves de 18 a 30 anys que no es troben en situació estudiantil. Aquella
joventut que tinga interés a participar ho pot fer mitjançant
www.macma.org/cultura. Amb aquestes accions, la Xarxa Jove de la
Marina Alta, pretén vertebrar les polítiques de joventut comarcals remant
totes cap a la mateixa direcció.
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RESSENYES
NOVEL·LA
Jesús Moncho
La taverna del negre
Ed. Bromera 2019

Jesús Moncho va néixer l’any 1948 a Gata de
Gorgos. Llicenciat en Filosofia i Lletres, ha
exercit de professor de llatí. Autor de narrativa,
ha estat guardonat amb diversos premis
literaris al llarg de la seua producció
novel·lística, com el Premi Constantí Llombart
de Narrativa (La pols i el desig), el Premi Isabel
de Villena de Narrativa (La taverna del Negre) o
el Vila de Teulada (Revenja). A més, ha conreat

l’assaig, sobretot en temes de l’actualitat socioturistica i de manteniment
dels valors territorials.

Andreu Faraig és enviat a les Amèriques com a
delegat permanent de la casa Galiana per ordre
del seu amo, don Gaspar Galiana de Serafina. Així,
es veu forçat a abandonar les terres valencianes i
a allunyar-se de sa mare i la germana, la seua
única familia. Però el seu nou destí el separa, a
més a més, d’Elionor Galiana, la seua jove
estimada. Obligat a portar endavant una
escomesa que preferiria evitar, prompte
descobreix que la càrrega de la Santa Marta, la
goleta en què s’embarca i que ha jurat vigilar, no
està conformada només per teles i teixits, com
calia esperar, sinó que inclou també un nombrós grup d’homes i dones
provinents d’Àfrica, llestos per a ser venuts com a esclaus. Andreu Faraig
lluitarà contra tot plegat.
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RECERCA
Teresa Morell Moll
Valencians a Nova York. El cas de la Marina Alta 1912 - 1920
Edicions 96, 2012

Teresa Morell Moll és professora titular, llicenciada i
doctora en Filologia Anglesa per la Universitat
d'Alacant (UA). Va obtenir el seu Bachelor of Arts de la
Queens College, City University of Nova York i les
seues certificacions com a professora de biologia i
llengua espanyola als EAU. Ha treballat com a
professora de llengües (espanyol i anglés), tant als
EUA com a Espanya. Actualment és professora titular
del Departament de Filologia Anglesa. En el 2011 va
rebre el Premi a l'Excel·lència Docent de la Universitat

d'Alacant per la Facultat de Filosofia i Lletres. En el 2012 va estar d'estada
docent i investigadora en la University of Hawaii'i at Manoa, els EUA, treballant
en el prestigiós Department of Second Language Studies i, en 2016, en la
Universitat de Pineda del Riu, Cuba, en el Departament d'Idiomes. Ha sigut
coordinadora acadèmica de la Seu Universitària de la Marina a Benissa
(2005-2012)i actualment és membre de la Unitat per l'Educació Multilingüe
(UEM).

Aquesta és la història dels emigrants de la Marina
Alta a Nova York entre els anys 1912 i 1920, un
fenomen migratori de magnitud impressionant del
qual s’ha parlat molt però, fins ara, poc investigat i no
gens tractat des d’una perspectiva comarcal. A
banda de les raons migratòries, la primera part del
llibre explica com eren els preparatius per a obtenir
els documents i els bitllets, el viatge amb vaixell
transatlàntic, l’entrada als Estats Units pel port de
l’illa d’Ellis, els llocs de destinació, les feines dures i
els sous exorbitants, així com les conseqüències del
viatge, amb les penes i les glòries.
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MÚSICA
Entreparèntesi
Kilòmetre zero
Autoedició, 2019

Entreparèntesi naix a Pego l’any
2013 ab un Rap de vessant
clàssica. El 2019 va presentar
l’actual formació liderada per les
dos veus de sempre, Jordi
Caselles i Àngel Ortolà.
S'incorporen al projecte Aida
Roca a la bateria, Ruffus al baix i
Andreu Todo a la guitarra i veu.

La banda de Pego va publicar l’any 2019 Kilòmetre zero, alguns anys
després que publicaren Funambulista. El seu estil és el metal, mesclant-hi
un rap contundent sense arribar a ser una banda de rap, acompanyat i ben
portat per tres veus que alternen i que van al compàs de la potència
rítmica, que igual s’enfilen forçant la gola
com es suavitzen quan toca cantar
balades. El metal i la balada, una llarga
història d’amor.

A Kilòmetre zero el quintet de la Marina
Alta compta amb algunes col·laboracions
de proximitat precisament, com la d’Ivan
Gosp (Aspencat) que va fer els seus
debuts amb el metal i la d’Estefanía Aledo
de la banda de metal Mind Driller.
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REPORTATGE DEL MES
LA CASCA DE REIS, UNA TRADICIÓ A RECUPERAR

La casca és un dolç tradicional valencià, compratit també amb els
mallorquins, que es consumia el dia dels reis.

Sembla que el seu origen és d’inspiració musulmana. Es tracta d’un
dolç molt similar als pastissets de boniato que es pot fer amb farina
d’ametlla o també de cacaua, farcit de dolç de boniato o de cabell d’àngel, i
en forma circular o de serp que va carat amb merenga per damunt.

Casques en forma de serp i circular. Imatge: Balansiya.
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Antigament, els avis i les àvies eren qui regalaven als seus néts i
netes, aquest dolç dins d’una caixa decorada, o de vegades també en una
cistelleta, ataviada i acompanyada de figueretes de xocolate.

La primera referència escrita de la recepta de la Casca la trobem en
el llibre de receptes medievals ‘Llibre del Coc’ (1520), on apareix
documentada la recepta de les casquetes, com uns rotllets farcits de fruita
confitada i mel. També apareixen diverses referències en el llibre de l’Espill
de Jaume Roig (1460), en la que a més a més apareixia la figura de la
bunyolera o casquetera, com aquella persona que venia aquests dolços.

Més endavant, en els llibres de vendes i comptes de Convent de les
Clarisses de la ciutat de València amb les comandes de les casques i altres
dolços que els feien en diferents anys (llibres d’entre 1746 i 1750).

Document 1750. Imatge col·lecció Espinola.

Cap als anys 70 la casca de reis fou desplaçada per l’actual tortell de
Reis amb la fava i la figureta, en aquest cas la massa és diferent, ja que és
de brioix,  i el seu origen ve de Castella.

En algunes poblacions de la Marina Alta se’n fa una altra variant de
dimensions més menudes i amb massa similar al tradicional “sequillo”
recoberta també de merenga, probablement per adaptar-se millor al
paladar dels més menuts i les més menudes de la casa.
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Els dia dels reis els xiquets i les xiquetes posaven en cabassos lligats
als balcons, garrofes i palla (la tradició encara es manté viva en alguns
pobles de la Marina), per a que els cavalls dels reis reposaren forces quan
deixaren els regals, i mentrestant entonaven aquesta cançó, que deia:

“Senyor rei ja estic ací,

portem casques per a mi,

les garrofes i la palla

per al seu rossí”

Des de la MACMA vos volem animar a recuperar tradicions. Pregunteu
als vostres forns i pastisseries si en fan i sinó vos podeu animar a fer la vostra
pròpia Casca de Reis. Com? Seguiu les nostres receptes del llibre Rebosteria
de la Marina Alta (les podreu trobar al final d’aquest article).

I recordeu desitjar als vostres veïns i les vostres veïnes amb aquella
frase tan nostra: Que vinguen carregats!!
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OPCIÓ 1: Casca d’ametlla i boniato o cabell dàngel

INGREDIENTS:

● 1 Kg de farina d’ametlla
● 500 gr. de sucre
● 2 gots d’aigua
● Per al farcit: 1 kg de cabell d’àngel o de

dolç de boniato.

ELABORACIÓ:

Primer que res es posa l’aigua al foc i s’hi aboca el sucre per a
dissoldre’l; s’ha de remenar contínuament i procurar que no es creme.
Quan estiga completament dissolt, es retira del foc i s’aboca al recipient
l’ametla ratllada. Es barreja ben bé, es retira i es deixa refredar. Amb la
pasta es fa un rotllo i després s’aplana, es posa al damunt el cabell d’àngel i
s’enrotlla de nou. Es tanca el rotllo formant un cercle i s’unta amb una
miqueta de clares d’ou batudes a punt de neu i sucre desfet en les clares.

A continuació es deixa refredar a temperatura ambient.
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OPCIÓ 2: Casqueta sequeta de merenga

INGREDIENTS:

● 12 ous
● 500 gr. farina
● 500 gr. sucre
● 300 cl. oli d’oliva

ELABORACIÓ:

Agafeu els ous i separeu-ne 5 clares; la resta dels ous bateu-los tots
junts, després poseu l’oli i quan està feta la mescla poseu lentament la
farina sense deixar de pastar, fins que la massa estiga consistent.

Mentrestant poseu un recipient amb aigua al foc perquè bulla; quan
estiga bullint, agafeu grapadets de massa, allargasseu-los un poc, feu un
rotllet i aneu posant-los a coure.

Després de coure’ls poseu-los a escórrer en un drap i d’ací passeu–
los a una llanda per a ser cuits en el forn durant 20 o 30 minuts.

Quan tots estiguen cuits, agafeu un casset, aboqueu-hi el sucre i
poseu-lo al foc, afegiu-li un gotet d’aigua i, poc a poc, anirà convertint-se en
una gelatina; una vegada al punt, li tireu lentament les 5 clares, batent-ho
suaument fins a mesclar-ho tot. Ara ho deixeu refredar. Després agafeu els
“rotllets sequets” i aneu untant-los amb la mescla obtinguda; una vegada
acabats deixeu-los assecar al sol.
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