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#Juny #CireresDeLesNostresValls



MÚSICA CLÀSSICA
PEGO

Del 12 de juny al 10 de setembre
Casa Benigalip i Ermites
4t Cicle Musical Atzaïla

4 concerts.
Diumenge 12 de juny

19.45 h – Ermita Sant Josep
Miquel Pérez, guitarra i veu.

Dijous 28 de juliol
20.00 h – Benigalip

Carmen Paula Romero i Josep Vicent Giner, soprano i piano.
Dijous 4 d’agost

20.00 h – Benigalip
Eva Olivencia, veu i trio.

Dissabte 10 de setembre
19.45 h – Ermita Sant Antoni

Llevant Ensemble, quintet de vent.
*Preu 1 concert: 12 € públic general i 7 € socis Atzaïla o socis Associació Esperança.

*Preu dels 4 concerts: 35 € públic general i 25 € socis Atzaïla o socis Associació
Esperança. A benefici de l’Associació Esperança.

BENISSA
Dimarts 14

19.00 h – Saló Cultural
Projecció de l’òpera Ernani

Una obra de Verdi.

ONDARA
Dijous 16

19.00 h – Casa Cultura
Miniconcerts piano

A càrrec de Rita Sanchis Lull, Júlia Vallata Más i Aitana Arce Boluda.
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PEDREGUER
Diumenge 26

18.00 h – Església de la Santa Creu
Cor Sant Bonaventura

Cançons d’amor.
Dirigit per Miquel Ibiza.

ALTRES MÚSIQUES
ONDARA

Dijous 2
9.30 h – Auditori
Concert didàctic

Música a càrrec de la Banda de Música Infantil d’Ondara.
Adreçat als alumnes del CEIP Sanchis Guarner.

XÀBIA
Divendres 3

19.00 h
Concert Petit Ars (Grup Polifònic Ars Nova)

ELS POBLETS
Divendres 3

21.30 h – Bar Temptacions
Setla Quartet

Jazz-Swing tradicional, Bossa Nova i Funky.
Amb els artistes Natxo Guardado, Hector Mañana, Alfred Roselló i Santi Ferrer.

Horari: 1r passe 21.30 h/22.00 h, descans, i 2n passe 22:30 h/23.00 h.
9é Circuit de Música als bars dels Poblets.

PEDREGUER
Del 3 al 5

20.00 h – Rocòdrom

agenda cultural MACMA | JUNY | 2



XIX Pedreguer JAZÇ 2022
Divendres 3

Swing amb Nina Dinamita i la Swing Milicia.
Entrada gratuïta.

Dissabte 4
Música íntima, interestel·lar i imprevisible amb Oller i Guerra, i el seu àlbum Miracle i

misteri. Entrada gratuïta.
Diumenge 5

Jazz i música clàssica amb Nomad, i el seu àlbum La punta de l’iceberg.
Entrada gratuïta.

ELS POBLETS
Dissabte 4

19.00 h – Auditori Municipal
Audició de fi de curs

Música a càrrec de l’Escola de Música dels Poblets.

ONDARA
Dissabte 4

19.00 h – Plaça de bous
Festival Bandes de Música

Amb la participació de Societat Musical Turisense de Turis, Societat Renaixement
Musical de Vinalesa i Unió Musical d’Ondara.

BENISSA
Dimecres 8

18.30 h – Saló Cultural
Trobada de pianistes

A càrrec de l’alumnat del Conservatori Mestre Berenguer (Teulada) i l’Escola
Municipal de Música i Dansa J. Santacreu (Benissa).

DÉNIA
Dimecres 8

19.00 h – Espai d’Art Joan Castejón, Casa de Cultura
Arrels de la música i danses tradicionals valencianes
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Conferència-concert a càrrec de Pablo Alcaide, músic, compositor i investigador de la
música tradicional.

Entrada lliure fins a completar l’aforament.

BENISSA
Dijous 9

19.30 h – Centre d’Excel·lència i pati de l’Escola
Festival de Fi de Curs

Actuació de l’alumnat del Cor Infantil, la Colla i la bandeta de l’Escola de Música i
Dansa J. Santacreu.

BENISSA
Divendres 10

18.30 h – Centre d’Excel·lència
Audició de Fi de Grau

A càrrec de l’alumnat de l’Escola de Música i Dansa J. Santacreu.

ELS POBLETS
Divendres 10

21.30 h – Sámar Beach Club
Quin Soul Que Funk

Soul, Funk, Jazz i Reggae.
Amb els artistes David B, Quique Pons, Mari Carmen Bautista i Sergi Juan.

Horari: 1r passe 21.30 h/22.00 h, descans, i 2n passe 22:30 h/23.00 h.
9é Circuit de Música als bars dels Poblets.

BENIMELI
Dissabte 11

18.30 h – Plaça Major
1a Audició de final de curs

A càrrec de l’alumnat del Conservatori elemental de música Vicente Perelló de
Benimeli i l’Escola municipal de música de Benimeli.

Clarinet, piano, trompeta, iniciació musical i jardí musical.
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CALP
Dissabte 11

19.00 h – Teatre Ordeón
Concert de l’Associació Claudefa Calp
XXVII Campanya de Música als Pobles.

Entrada lliure fins a completar l’aforament.

BENIMELI
Diumenge 12

12.00 h – Plaça Major
2a Audició de final de curs

A càrrec de l’alumnat del Conservatori elemental de música Vicente Perelló de
Benimeli i l’Escola municipal de música de Benimeli.
Flauta, violoncel, percussió i conjunts instrumentals.

ONDARA
Dilluns 13

19.00 h – Casa Cultura
Audicions de fi de curs de violí, guitarra, violoncel i piano

Música a càrrec de l’Escola de Música Gonzalo Ortolà.

GATA DE GORGOS
Dilluns 13 i dimecres 15

19.30 h – Casal de la música
Audicions de final de curs de l’Escola Municipal de Música

XÀBIA
Dijous 16

18.00 h – Plaça de l’Església
Concert de la Colla de Portitxol: Presentació del disc El dolçainer de Portitxol, en

record de Jose Peropadre
Amb Josep Nadal, Pep Jimeno Botifarra, Jonatan i Cristian Penalba i Sandra

Monfort.
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ELS POBLETS
Divendres 17

21.30 h – Bar Rte. La Bresca
Daisy’s Swing Band

Jazz & Blues
Amb els artistes Georgy day, Pep Ferrer, Òscar Cortés i Paco Mifsud.

Horari: 1r passe 21.30 h/22.00 h, descans, i 2n passe 22:30 h/23.00 h.
9é Circuit de Música als bars dels Poblets.

CALP
Dissabte 18

19.00 h – Teatre Ordeón
El origen de los instrumentos

Música familiar a càrrec de Pablo Nahual.
Entrada lliure fins a completar l’aforament.

DÉNIA
Dissabte 18

19.30 h – Teatre Auditori
Festival Cante de las minas

Prova selectiva en Dénia.
Entrada a 5 € en taquilla una hora abans del concert o en https://notikumi.com

PEGO
Dissabte 18

Recinte multiactivitats La Trilladora
Nit del Rock

Concert d’Smoking Souls.

BENIMELI
Diumenge 19

19.00 h – Plaça Major
3a Audició de final de curs

A càrrec de l’alumnat del Conservatori elemental de música Vicente Perelló de
Benimeli i l’Escola municipal de música de Benimeli.
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Saxòfon, cant, guitarra i cor.

ELS POBLETS
Divendres 24

21.30 h – Almadrava Bar
Silvia Peña + Personal Matters Trio

Jazz & Blues
Amb els artistes Silvia Peña, Lucas Ibáñez, Amadeo Adell i Pere Munuera.

Horari: 1r passe 21.30 h/22.00 h, descans, i 2n passe 22:30 h/23.00 h.
9é Circuit de Música als bars dels Poblets.

GATA DE GORGOS
Dissabte 25

21.30 h – Antic camp de futbol de les Sorts
Concert de Zoo

+ Info: https://zooposse.com/

CALP
Diumenge 26

20.00 h – Teatre Ordeó
Concert de l’agrupació musical Albaladre
Entrada lliure fins a completar l’aforament.

DANSA
CALP

Dissabte 4
19.00 h – Teatre Odeón
Recuerdos con Solera

Amb l’Associació Solera Artística.
Preu: 3 € a benefici de l’Associació Espanyola contra el càncer infantil.
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PEGO
Divendres 10

20.00 h – Teatre Municipal
Festival de dansa

Amb la professora Analía Siscar.
Entrada gratuïta.

BENISSA
Dijous 16

19.00 h – Centre d’Excel·lència
Festival de Fi de Curs

Actuació de l’alumnat de dansa de l’Escola de Música i Dansa J. Santacreu.

GATA DE GORGOS
Dissabte 18

20.00 h – Pati del CEIP Santíssim Crist
Festival de Ballet Escola Municipal de Dansa de Gata

XÀBIA
Diumenge 19

19.00 h – Recorregut pel Centre Històric
Danses del Corpus

DÉNIA
Diumenge 19

19.30 h – Parròquia de Sant Antoni
Balls del Corpus

De la Parròquia Sant Antoni pel carrer Magallanes fins a la Parròquia de l’Assumpció.

BENISSA
Diumenge 19

Des de l’Església de la Puríssima Xiqueta
X Balls del Corpus a Benissa

Balls: Cabuts, Vetes de Sueca, Dansà de la Marina i Moma.
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XÀBIA
Dilluns 20

20.00 h – Carrer Nou
Danses del Carrer Nou Grup de Danses Portitxol

TEATRE
DÉNIA

Del 2 al 5 i del 9 a l’11
20.30 h – Teatre Auditori

Mostra de teatre “Ciutat de Dénia”
Preu: 5 € a benefici de Ejército de Salvación.

Venda d’entrades en taquilla 1 h abans i anticipades en Racó Natural.
+ Info: Tel. 96 642 37 00 o en http://www.deniacultura.es

ONDARA
Dissabte 18

12.00 h – Auditori
Setze Jutges

A càrrec dels i les Alumnes del Grup de Joves.
Dirigit per Rosa Catalán.

ORBA
Dissabte 18 i diumenge 19

Fora d’Òrbita
I Mostra insòlita d’arts escèniques multidisciplinars

Dissabte 18
18.00 h – Teatre infantil a càrrec de Moni Poppins & cia.

20.00 h – “Parlem d’amor” estrena a càrrec de l’Escola de Teatre d’Orba.
23.30 h – “El vetlatori de Batiste” contacontes per a adults a càrrec d’Almudena

Francés.

Diumenge 19
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10.00 h –  Inauguració de la Fireta artesanal ambientada en el circ.
10.30 h – Contacontes a càrrec de la companyia L’Oracle de L’est.

11.00 h –  “La pell de Gallina” actuació per a tots els públics d’Hugo Mago.
12.00 h – “Wolves” teatre itinerant a càrrec de la Fam Teatre.

13.30 h – “Que Bueno que viniste” a càrrec de Fran Pintadera, monòleg i tast de vins.
18.00 h – “Desempolsant” circ contemporani a càrrec d’Aircrag cia.

19.30 h – “Meugenio”, espectacle humorístic-homenatge a Eugenio,  a càrrec de Toni
Climent –imitador autoritzat per la família del propi Eugenio.

ONDARA
Dissabte 18

20.30 h – Auditori
Criatures

A càrrec dels i les Alumnes del Grup d’Adults.
Dirigit per Rosa Catalán.

ONDARA
Diumenge 19

12.00 h – Auditori
Los tres pelos de oro de la cabeza del diablo
A càrrec dels i les Alumnes del Grup Infantil.

Dirigit per Rosa Catalán.

ONDARA
Dijous 30

20.00 h – Casa de Cultura
El vetlatori del tio Batiste

Contahistòries per adults, per Almudena Francés.
Llegendes, faules i més.
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TEATRE INFANTIL
ONDARA
Dimecres 1

18.00 h – Casa de Cultura
L’Hora del Conte

“Les aventures de Sape i Xuxo”, conte de titelles escrit i interpretat per Françoise
Crespo.

GATA DE GORGOS
Divendres 3

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

Cada divendres un conte diferent.

ONDARA
Diumenge 5

19.30 h – Auditori
Karparty

Circ a càrrec de La Troupe Malabó.

ONDARA
Dimecres 8

18.00 h – Casa de Cultura
L’Hora del Conte

“Contes de Kamishibai” a càrrec de Valeria Mengual.

GATA DE GORGOS
Divendres 10

17.30 h – Biblioteca Pública de Gata
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L’hora del conte
Cada divendres un conte diferent.

ONDARA
Dimarts 14

9.30 h – Auditori Municipal
Martina i el bosc de paper

Teatre infantil a càrrec de L’horta Teatre.
Adreçat a alumnes d’Infantil i 1r Cicle de Primària.

ONDARA
Dimecres 15

9.30 h – Auditori Municipal
Ciència Club Clown

Teatre infantil a càrrec de Salanegra.
Adreçat a alumnes de 2n i 3r Cicle de Primària.

ONDARA
Dimecres 15

18.00 h – Casa de Cultura
L’Hora del Conte

“Gran espectacle de màgia”, la màgia en el seu estat més sorprenent a càrrec de Les
Rodamons.

GATA DE GORGOS
Divendres 17

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

Cada divendres un conte diferent.
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EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dissabte 18

11.00 h – Biblioteca municipal
La cistella de Caputxeta

Bebeconte a càrrec d’Eva Andújar.

CALP
Dissabte 18

19.00 h – Teatre Ordeón
El origen de los instrumentos

Música familiar a càrrec de Pablo Nahual.
Entrada lliure fins a completar l’aforament.

GATA DE GORGOS
Divendres 24

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

Cada divendres un conte diferent.

CINEMA
BENISSA

Dissabte 4 i diumenge 5
Cinema municipal

Sonic 2
122 min. USA. Animació, acció, aventures i videojocs.

Apta per a tots els públics.
Dirigida per Jeff Fowler.

Horari: A les 17.00 h i a les 19.14 h.
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DÉNIA
Diumenge 12

19.00 h – Rocòdrom
Venim de lluny

Un recorregut per la història de la Marina Alta
+ Curt documental “Pedreguer ve de lluny”.  Col·lectiu Mirades.

Entrada gratuïta.

BENISSA
Divendres 17

20.00 h – Espai Cultural Les Cases de Batlle
Les cures. Mans invisibles que sostenen la vida

Projecció documental de La Naturadora i RAKA Films.
Debat posterior amb Carme Ivars, Teresa de la Cruz i Irene Ballester.

EXPOSICIONS
PEDREGUER
Fins al 3 de juny

Casa municipal de la cultura
Exposició fotogràfica: 50 anys del CEP

Organitza: Centre Excursionista Pedreguer.
Dins del programa 25 anys de l’Esport en Primavera.

XÀBIA
Fins al 5 de juny

Museu Arqueològic i Etnogràfic Soler Blasco
Incerta correspondència

Artistes: Francisco Catalá Arenós i José R. Hernández Melero.
Horari: De dimarts a divendres de les 10.00 a la 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h.

Dissabte i diumenge de 10.00 a 13.00 h.
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XÀBIA
Fins a l’11 de juny

Centre d’Art Andrés Lambert
Escola de pintura Mediterrània

Horari: De dimarts a divendres de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h.
Dissabte de 10.00 a 13.00 h.

DÉNIA
Fins a l’11 de juny

Casa de Cultura, Sala Gran
Exposició dels alumnes de Batxillerat Artístic de l’IES Roc Chabás

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

PEDREGUER
Fins al 15 de juny

Casal Municipal de Cultura
Street photography Vila de Pedreguer

Exposició fotogràfica.

GATA DE GORGOS
Fins al 16 de juny

Casal de la Música
Gata Tridimensional.

Exposició de l’escola de plàstica experimental A. Vives.
Horari: De dimecres a diumenge de 19.00 h a 20.00 h.

XÀBIA
Fins al 21 de juny

Casa del Cable
Art bird

Horari: De dimarts a dissabte de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h.
Diumenge de 10.00 a 13.00 h.
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PEDREGUER
Fins al 24 de juny

Casal Cultural Jaume I
SomiAr(t)

Art de butxaca i PostcArts.
Exposició de Cristina Tomàs.

Horari: De 18.00 a 20.00 h.

ONDARA
Fins al 25 de juny
Torre del rellotge

Bikes
Exposició de l’artista mallorquí Tomeu Estelrich Rigo.

Visites durant l’horari de la Casa de Cultura.

DÉNIA
Fins al 3 de juliol

Explanada de Cervantes. Port de Dénia
Esculturas Monumentales De Juan Méjica

Patrocina: Fundación Méjica

CALP
Del 2 al 30 de juny

Sala d’exposicions Ajuntament Vell.
El hierro y la voz

Exposició de l’artista Joseba Gotzón.

CALP
Del 3 al 30 de juny
Sala d’exposicions

Exposició de fi de curs
Exposició de l’alumnat de l’Associació Amigos del Arte (ADA).
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ONDARA
Del 3 de juny fins a l’1 de juliol

Casa de Cultura
Art Jove a la Marina
Exposició col·lectiva.

Inauguració el 3 de juny a les 19.30 h.
Visites durant l’horari de la Casa de Cultura.

DÉNIA
Del 3 de juny al 3 de juliol

Centre d’Art l’Estació
Marià Garrañana “Bulevard de l’èxtasi”

Inauguració el 3 de juny a les 19.00 h.
Horari: Tots els dies de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 21.00 h.

BENISSA
Del 6 al 28 de juny

Centre Social Bèrnia
Exposició filatèlica

Organitza: Agrupació Filatèlica i Numismàtica.

PEDREGUER
Del 10 al 24 de juny

Casa Municipal de la Cultura
VIII Rally fotografia esportiva

Inauguració i lliurament de premis.
Inauguració el 10 de juny a les 20.00 h.

Dins del programa 25 anys de l’Esport en Primavera.

DÉNIA
Del 14 al 30 de juny

Casa de Cultura, Vestíbul
Obres guanyadores del VIII Concurs de Pintura Ràpida “Ciutat de Dénia”

Horari: Laborals d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 21.00 h.
Dissabtes d’11.00 a 13.30 h i de 18.00 a 21.00 h.
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DÉNIA
Del 16 de juny a l’1 de juliol
Casa de Cultura, Sala Gran

XXVI Concurs fotogràfic de lactància materna
Lliurament de premis: dissabte 18 a les 11.00 h.

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

PEDREGUER
Del 22 de juny al 18 de juliol
Casa Municipal de la Cultura

Els castells Andalusins de la Marina Alta
Exposició.

CALP
Tot el mes

Sala d’exposicions
Aquellos maravillosos años - Calp, ahir i hui

Exposició de l’artista María Ferrer i exposició fotogràfica
representativa del pas del temps en Calp.

XERRADES I POESIA
PEDREGUER

Dijous 2
20.00 h – Casa Municipal de Cultura

Sanació a través de la nutrició: Menys és més!
Xerrada a càrrec de Ksandra Puigcerver, acompanyant en processos de sanació

holística, xef vegetariana i assessora nutricional per a la desintoxicació.
Dins del programa 25 anys de l’Esport en Primavera.
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LA VALL DE GALLINERA
Divendres 3

19.00 h – Ajuntament de Benialí
Comunitat Energètica de la Vall de Gallinera

Assemblea ciutadana.

PEDREGUER
Dijous 9

20.00 h – Casa Municipal de Cultura
L’evolució de les dones en l’educació i el pensament

Xerrada a càrrec de Revuelta Fernández, professora de filosofia.
Dins del programa 25 anys de l’Esport en Primavera.

PEDREGUER
Dijous 16

19.00 – Casa Municipal de Cultura
Construir un sistema educatiu plurilingüe és fer Escola Valenciana

Cicle de conferències VII a la claror de la llengua.
A càrrec de Vicent Brotons Rico, professor del departament de

Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant.
Dins del programa 25 anys de l’Esport en Primavera.

BENISSA
Divendres 17

20.00 h – Espai Cultural Les Cases de Batlle
Les cures. Mans invisibles que sostenen la vida

Projecció documental de La Naturadora i la RAKA Films.
Debat posterior amb Carme Ivars, Teresa de la Cruz i Irene Ballester.

PEDREGUER
Divendres 17

20.00 h – Casa Municipal de Cultura
Crònica d’un somni. Viatge cicloturista autosuficient des del Cap Nord (Noruega)

fins a Tarifa (Cadis)
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Xerrada a càrrec de Xavier Escrivà, membre del CEP.
Dins del programa 25 anys de l’Esport en Primavera.

ACTES I PRESENTACIONS
DÉNIA

Divendres 3
19.30 h – Biblioteca Pública

Educar con sentimiento
Presentació del llibre de Saimon Cornejo.

Amb la intervenció de Saimon Cornejo, l’autor, Javier Llull, gerent de Plusmedia
comunicación, i Vicente Chambó, editor i curador de l’edició.

XÀBIA
Divendres 3

19.30 h – Biblioteca de Duanes
Jose Albi y su tiempo

Presentació del llibre del poeta de Xàbia.
Autora: Isabel Oliver González. Presentació: El poeta Jaime Siles.

ONDARA
Divendres 3

20.00 h – Casa Cultural
El carrer de baix

Presentació del llibre de l’autor Vicent Flor.
Introducció a càrrec de Jovi Lozano-Seser.

XÀBIA
Diumenge 5

12.00 h – Museu Arqueològic i Etnogràfic Soler Blasco
Girar/Caure
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Presentació del poemari de Vicent Botella,
amb la presència de l’autor i dels poetes Marc Granell i Pau Sif.

XÀBIA
Diumenge 5

20.00 h – Plaça de la Constitució
L’Escola Canta

DÉNIA
Divendres 10

12.00 h – Lloc per concretar
XXX Premi d’Honor FPA

Lliurament XXV Premi d’Honor “Ciutat de Dénia” per a la Formació de Persones
Adultes.

PEGO
Divendres 10

20.00 h – Recinte multiactivitats La Trilladora
IX Gala de l’esport

Concert, esport i espectacle.

CALP
Divendres 10

20.30 h – Saló Blau
Al-Azraq. El malson de Jaume I

Presentació del còmic de l’escriptor Just Sellés i l’il·lustrador Daniel Olmo.
Adaptació del llibre Al-Azraq el Blau, de Just Sellés.

Entrada lliure fins a completar l’aforament.

GATA DE GORGOS
Dissabte 11

11.30 h – Zona esportiva costeres
Cloenda Escoles Esportives Municipals
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LA VALL DE GALLINERA
Dissabte 11

19.00 h – Ajuntament de Benialí
Al-Azraq. El malson de Jaume I

Presentació del còmic de l’escriptor Just Sellés i l’il·lustrador Daniel Olmo.
Adaptació del llibre Al-Azraq el Blau, de Just Sellés.

PEDREGUER
Dilluns 13

19.00 h – Casa Municipal de Cultura
Estimat amic

Presentació del llibre de l’autor Cristòfol Bisquert, a càrrec de Josepa Garcia,
professora, i Jose Miguel Mut, professor i director de l’IES.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dimecres 15

19.30 h – Centre Social
Fi de curs del Centre de Formació de Persones Adultes

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Divendres 17

16.30 h – Poliesportiu la Font
Fi de curs del Club Multiesports

DÉNIA
Divendres 17

19.30 h – Terrassa de la Biblioteca Pública
Lliurament del V Certamen Literari per la Igualtat de Gènere 2022

Organitzat per Matria, associació de dones.

GATA DE GORGOS
Divendres 17

20.00 h – Pati del CEIP Santíssim Crist
Festival de fi de curs Escola de Gata
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EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dissabte 25

16.30 h – Poliesportiu la Font
Fi de curs de Futbol Base

PEDREGUER
Diumenge 26

11.00 h – Porxes
III Trobada de la Llata

Organitza l'Escola Taller de Confecció de Barxes.

CURSOS I TALLERS
DÉNIA

Divendres 3
D’11.00 a 13.00 h

Aprén a dissenyar el teu CV amb Canva
Taller gratuït.

+ Info i inscripcions en Creama - Dénia.
Tel. 96 642 37 04.

Inscripcions a través d’internet:
https://gestionandote.com/agencia/creama/formacion

GATA DE GORGOS
Dissabte 4

18.00 h – Edifici polivalent Guillem Agulló.
Taller d’escalada, Rocòdrom

Oci per a joves de 12 a 30 anys.
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Amb inscripció prèvia.
+ Info per correu electrònic: gatajove@gmail.com

o Whats App +3468328813

PEDREGUER
Dissabtes 4 i 11

D’11.00 a 13.00 h – Pavelló d'esports
Bàdminton, Portes Obertes IV Edició

Inscripció gratuïta. Disposaràs de material per a practicar.
Dins del programa 25 anys de l’Esport en Primavera.

PEDREGUER
Diumenge 5

11.00 h – Pavelló d'esports
Master Class de pilates
Obert a tots els públics.

Dins del programa 25 anys de l’Esport en Primavera.

DÉNIA
Del 6 al 15

D’11.00 a 13.30 h
Curs de Word bàsic

Taller gratuït. Duració: 10 h entre 4 sessions.
Requisit: Tindre una base o haver fet el curs d’Iniciació a la Informàtica i Internet.

Dies: Dilluns i dimecres.
+ Info i inscripcions en Creama - Dénia.

Tel. 96 642 37 04.
Inscripcions a través d’internet:

https://gestionandote.com/agencia/creama/formacion

PEDREGUER
Dimarts 7

De 18.30 a 19.30 h – Trinquet municipal
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Iniciació a la Pilota Valenciana XI Edició
Per a xiquets i xiquetes de 6 a 10 anys.

Dins del programa 25 anys de l’Esport en Primavera.

ORBA
Dimecres 8

De 18.30 a 20.30 h – Teoria: Poliesportiu / Pràctica: Hort
Introducció a l’agricultura ecològica i dissenyem l’hort ecològic

Curs gratuït d’iniciació a l’hort familiar ecològic.
Inscripcions en info@orba.es i a l’ajuntament.

DÉNIA
Divendres 10

D’11.00 a 13.30 h
Taller de PowerPoint

Taller gratuït.
+ Info i inscripcions en Creama - Dénia.

Tel. 96 642 37 04.
Inscripcions a través d’internet:

https://gestionandote.com/agencia/creama/formacion

ORBA
Divendres 10

De 18.30 a 20.30 h – Teoria: Poliesportiu / Pràctica: Hort
Compostatge i lombricultura, i fes el teu planter

Curs gratuït d’iniciació a l’hort familiar ecològic.
Inscripcions en info@orba.es i a l’ajuntament.

PEDREGUER
Dissabte 11

17.00 h – Poliesportiu municipal, Rocòdrom
Iniciació a l’Escalada V Edició
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A partir de 10 anys.
Inscripció, gratuïta, a la Casa Municipal de Cultura.
Hora a determinar mitjançant inscripció o consulta.
Dins del programa 25 anys de l’Esport en Primavera.

BENISSA
Del 13 de juny al 6 de juliol

Centre Social Bèrnia
Taller de Filatèlia

“Escriu als teus nets” i “Album filatèlic”.
+ Info: Ajuntament de Benissa

ORBA
Dimecres 15

De 18.30 a 20.30 h – Teoria: Poliesportiu / Pràctica: Hort
Anàlisi d’horts ecològics i biodiversitat, i creació de l’hort

Curs gratuït d’iniciació a l’hort familiar ecològic.
Inscripcions en info@orba.es i a l’ajuntament.

ORBA
Divendres 17

De 18.30 a 20.30 h – Teoria: Poliesportiu / Pràctica: Hort
Plantes de temporada primavera-estiu, i plantació de l’hort

Curs gratuït d’iniciació a l’hort familiar ecològic.
Inscripcions en info@orba.es i a l’ajuntament.

DÉNIA
Del 20 al 29

D’11.00 a 13.30 h
Curs d’Excel bàsic

Taller gratuït. Duració: 10 h entre 4 sessions.
Requisit: Tindre una base o haver fet el curs d’Iniciació a la Informàtica i Internet.

Dies: Dilluns i dimecres.
+ Info i inscripcions en Creama - Dénia.
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Tel. 96 642 37 04.
Inscripcions a través d’internet:

https://gestionandote.com/agencia/creama/formacion

ORBA
Dimecres 22

De 17.00 a 19.00 h – Teoria: Poliesportiu / Pràctica: Hort
Experiències pràctiques de producció ecològica (visita finca agricola a

Benidoleig)
Curs gratuït d’iniciació a l’hort familiar ecològic.
Inscripcions en info@orba.es i a l’ajuntament.

GATA DE GORGOS
Del 27 de juny fins al 29 de juliol
Edifici Polivalent Guillem Agulló

Curs d’anglés intensiu
Nivells dels títols oficials Cambridge: Del B1 al C1.

Destinataris/es: A partir de 12 anys. Places limitades.
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 10.00 a 14.00 h.

Preu: 280 €. Preu del material: 50 €.
+ Info: Tel. 968 100 785 o al correu electrònic: info@inter-linguaweb.es

DÉNIA
Dimarts 28 i dimecres 29

Curs per a l’obtenció del certificat de manteniment de piscines
Duració 8 h. 5 h de teoria i 3 h de pràctica.
Preu: 130 € amb pagament previ al curs.

Horari:
Dimarts 28: De 9.00 a 14.00 h.

Dimecres 29: De 9.00 a 12.00 h.
Lloc:

Sessions teòriques: C/ nou d’octubre s/n
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Sessions pràctiques: Piscina del Col·legi Públic Edu. Especial Raquel Payá.
Inscripcions en Creama Dénia, tel. 96 642 37 04.

PEDREGUER
Matrícula Escola de Música 2022-2023 de Pedreguer

Inscripció:
Telemàtica: De l’1 al 15 de juny, a través de les xarxes socials de l’Escola de Música,

Presencial: De l’1 al 30 de juny en la Casa Municipal de Cultura.
Horari de les inscripcions presencials: Dilluns, dimecres i divendres de 16.00 h a

18.30 h.

GATA DE GORGOS
Inscripció oberta de l’1 de maig fins a esgotar places

De 15.00 h a 20.00 h – Edifici polivalent Guillem Agulló
Curs bàsic de plaguicides certificat

Curs per a obtenir el carnet d’usuari professional de productes fitosanitaris.
Curs impartir per Icsam consultoria.  Preu de matrícula 150 €.

Inscripció en Creama Gata de Gorgos.
Tel. 96 575 60 89, ext.7.

BENISSA
Inscripcions fins al 23 de juny

Piscina Municipal
Curs intensiu de natació de juliol

Classes col·lectives de zumba, aquagym, aquafit, cicle indoor, cicle virtual, GAP, body
power, body fitness, core, circuit training, ioga i natació.

Horari: De dilluns a divendres de 7.30 a 22.00 h, dissabtes de 9.00 a 16.00 h i
diumenges de 9.00 a 14.00 h.

Tel. 96 610 84 80, pàgina web: www.piscinamunicipalbenissa.com
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CONVOCATÒRIES
DÉNIA

Diumenge 12
De 10.00 a 14.00 h – Pels carrers de la ciutat de Dénia

VIII concurs de pintura ràpida
Inscripcions fins al 7 de juny segons s’estableix en les bases.

+ Info: www.deniacultura.es

BENISSA
Fins al 3 de juny

Inscripció als cursos de valencià
Preparatoris per als exàmens de la JQCV, EOI i CieaCova. Graus B2 i C2.

Matrícula a l’OAC, de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.
Classes: De dilluns a dijous a la vesprada.

Inici de les classes: 9 de juny.
Més info: AVIVA BENISSA. Agència de Promoció del Valencià. Tel. 674 204 596

LA MARINA ALTA
Fins al 10 de juny o fins a cobrir places

Curs de Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure educatiu infantil i juvenil
50 h online + 100 h presencials + Pràctiques

Es realitza del 4 al 29 de juliol, de dilluns a divendres de 9.30 h a 14.30 h en diferents
municipis de la Marina Alta.

Més info: Centres d’Informació Juvenil de: Dénia, Calp, Benissa, Teulada Moraira,
Xàbia, Ondara, Pego, Pedreguer i Gata de Gorgos.

Preu: 170 €
Inscripció en: 636 753 364 o mariajose.acento@gmail.com

LA MARINA ALTA
Fins al 27 de juny o fins a cobrir places

Campament d’estiu 2022
Es realitza del 3 al 10 de juliol, 8 dies i 7 nits.
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Activitats a la natura, idiomes, esports, jocs, tallers d’expressivitat i creativitat,
experiències i valors, música i espectacles.

Inclou:
Allotjament, pensió completa a l’Alberg d’Alarcón, Conca.

Equip de Monitors/es titulades per l’Escola de Temps Lliure Carpe Vitae acreditada
per l’IVAJ.

Diploma i reportatge fotogràfic enviat per xarxes socials.
Assegurança d’accidents i responsabilitat civil.

Transport des de la comarca de la Marina Alta (grup mínim 15 PAX)
Preu: 295 €

Més info: Centres d’Informació Juvenil de: Dénia, Calp, Benissa, Teulada Moraira,
Xàbia, Ondara, Pego, Pedreguer i Gata de Gorgos, al tel. 963 414 221, en

www.carpevitae.org o al correu electrònic info@capevitae.org
Inscripció en: www.carpevitae.org

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Fins al 31 d’agost

VII Concurs La Mascota Contacontes
Consulta les bases en www.elpoblenoudebenitatxell.com

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Fins al 30 de setembre

I Premi d'investigació Puig Llorença 2022
Temàtiques: Àmbits de les ciències socials, ambientals i humanes. Es valora

positivament els treballs realitzats amb perspectiva de gènere.
Premi de 3.000 €.

Bases: www.elpoblenoudebenitatxell.com o contactant en
tecniccultura@elpoblenoudebebnitatxell.com

DÉNIA
Tot el mes

PFCB Activitats Auxiliars de Comerç
Formació professional gratuïta.

Duració: 960 h.
Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h de setembre fins a juny (2022-23).
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Dirigit a persones d’entre 16 i 21 anys.
+ Info i inscripcions en Creama - Dénia.

Tel. 96 642 37 04.
Inscripcions a través d’internet:

https://gestionandote.com/agencia/creama/formacion

DÉNIA
Tot el mes

PFCB Activitats Auxiliars en Conservació i Millora de Muntanyes
Formació professional gratuïta.

Duració: 960 h.
Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h de setembre fins a juny (2022-23).

Dirigit a persones d’entre 16 i 21 anys.
+ Info i inscripcions en Creama - Dénia.

Tel. 96 642 37 04.
Inscripcions a través d’internet:

https://gestionandote.com/agencia/creama/formacion

DÉNIA
Tot el mes

PFCB Operacions Auxiliars en l’Organització d’Activitats i Funcionament
d'Instal·lacions Esportives

Formació professional gratuïta.
Duració: 960 h.

Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h de setembre fins a juny (2022-23).
Dirigit a persones d’entre 16 i 21 anys.
+ Info i inscripcions en Creama - Dénia.

Tel. 96 642 37 04.
Inscripcions a través d’internet:

https://gestionandote.com/agencia/creama/formacion
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PEGO
Tot el mes

Qüestió de voluntariat
Per a majors de 16 anys.

Voluntariats:
Aprop. Voluntariat animal.

Juniors M.D. Ambra. Voluntariat juvenil.
Pego Viu. Voluntariat mediambiental.

Obrint Camí. Voluntariat social.
Alma Pro-infancia. Voluntariat social.

Acció Urgent. Voluntariat emergències.
+ Info i inscripció en InfoJove Pego, tel. 630 274 008.

FESTES
JESÚS POBRE

Del 2 a l’11
Festes patronals

Dijous 2
19.00 h – Engalanament dels carrers amb banderins. Hi haurà dolçaina i tabalet de la

colla La Xareta.
21.30 h – Sopar de cabasset (es repartirà vi i cervesa) acompanyats i

acompanyades de música en directe del Dr. Ron.

Divendres 3
19.00 h –  Inauguració de l’exposició “Ventanas Discretas” de Carmen Martínez.

19:00 h – Volteig general de campanes.
19.00 h – Pregó de festes a càrrec de Terato Teatre amb la col·laboració d’artistes

locals i el Grup Instrumental de Jesús Pobre.
20.00 h – Colla Portitxol de Xàbia i Grup de Danses de Jesús Pobre.
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23.00 h – Concert de rock al poliesportiu: Maika Makovski, Biznaga, Tokyo Sex
Destruction i La Inquisición. Hi haurà servei de barra a càrrec dels Festruxos 2023.

Dissabte 4
12.00 h – Volta amb carro acompanyada de dolçaina i tabalet de la colla La Xareta.
13.30 h – Cervesa a go-gó patrocinada per Vicanjola i Happyfood amb música en

directe de Jonny Casino.
17.30 h – Partida de pilota infantil de l’escola de pilota Beniarbeig-El Verger.

19.00 h – Circ The Troupers (La Finestra Nou Circ) al riurau.
23.30 h – Orquestra Montecarlo al poliesportiu. Hi haurà servei de barra a càrrec

dels Festruxos 2023.

Diumenge 5
12.30 h – Concert de Dani Miquel a la plaça del poble.

18.30 h – Carrosses amb la Xarangata i la Ondarattack batucada.
22.00 h – Sopar al carrer (pa i embotit) amenitzat per The Roller Coasters.

Dilluns 6
Dia de la festa Major

8.00 h – Despertà amb dolçaina i tabalet de la colla La Xareta.
12.00 h – Cercavila amb dolçaina i tabalet.

12.30 h – Missa major amb cor en honor a Jesús Pobre. A continuació es dispararà
una mascletada a càrrec de la pirotècnica Borredà.

20.00 h – Ofrena de flors en honor a Jesús Pobre i processó.
En finalitzar, es dispararà una mascletada nocturna i seguidament hi haurà un

especial vi d’honor al riurau amb música en directe de Carpe Diem.

Dimarts 7
Dia del xiquet i xiqueta
10.30 h – Parc infantil.

16.30 h – Tornada al parc infantil.
18.00 h – Final de truc i cau.

19.30 h –  Música en directe, Jim Jazz, amb servei de barra dels Festruxos 2023 al
carrer Pare Pere.
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22.00 h – Sopar al carrer (coques) amb ball de disfresses amenitzat per Black Glitter.
Premi a la millor disfressa d’un viatge per a 2 persones a Illes Balears.

Dimecres 8
Dia de les quintades

9.00 h – Despertà amb dolçaina i tabalet de la colla la Xareta.
10.00 h – Esmorzar popular patrocinat per Al teu gust.
11.00 h – Cercavila pel poble amb la xaranga Bataclan.

18.00 h – Orquestra La Tribu a la Plaça del poble. Hi haurà servei de barra a càrrec
dels Festruxos 2023.

Dijous 9
13.30 h – Cervesa a go-gó patrocinada per un col·laborador amb música de DJ

Mike... Cal portar alguna cosa al cap!
17.00 h – Berenar per a xiquetes i xiquets patrocinat per l’EATIM a la plaça del poble.

18:30 h – Teatre infantil.
19.30 h – Concert de Gate Crash amb servei de barra a càrrec dels Festruxos 2023

al carrer Pare Pere.
22.00 h – Sopar al carrer (pollastre) i música en directe a càrrec del Mariatxis

Nortenyos de València.

Divendres 10
13.30 h – Cervesa a go-gó patrocinada per la Coqueria Jordi al Nin.

18.00 h – Actuació de circ Fili Busters (Cia Mortelo&Manzani) a la plaça de
l’Ajuntament.

21.00 h – Discomòbil al poliesportiu. Hi haurà servei de barra a càrrec dels Festruxos
2023.

Dissabte 11
13.30 h – Paella popular a la plaça del poble, amb servei de barra dels Festruxos

2023 al carrer Pare Pere.
16.00 h – Jocs populars.

17.00 h – Concert de Tremp.
20.00 h – Concert de l’Orquestra de la Marina Alta (OMA).
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23.30 h. Fi de festa amb l’orquestra Titanic al poliesportiu. Es dispararà una traca de
fi de festes.

XÀBIA
Dissabte 4

Riurau d’Arnauda
Festicam

+ Info: Ajuntament de Xàbia.

PEGO
Del 18 al 29

Fira i festes patronals
Moros i Cristians

Dissabte 18
00.00 h – Recinte Multiactivitats ‘La Trilladora’

Nit de Rock
Kela, Boicot i Smoking Souls

Del 23 al 26
Moros i Cristians 2022

Dijous 23 – Obertura de càbiles a les 12.00 h i la vespra de la Festa a les 19.00 h,
cercaviles informals. Per la nit revetlla musical.

Divendres 24 – Diana a les 7.00 h del matí i Entrada i Ambaixada a les 19.00 h de la
vesprada al Pla de la Font.

Dissabte 25 – Gran Entrada de Moros i Cristians a les 19.00 h
Ball de Moros al Poliesportiu a les 00.00 h

Diumenge 26 – Pel matí cercaviles informals i pallorfada popular al passeig
Cervantes. Per la vesprada a les 19.00 h Gran Entrada Jove.

Dilluns 27
Dia del xiquet

Atraccions i activitats infantils al Passeig Cervantes.
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Dimarts 28
00.00 h – Pla de la Font
Orquestra Montecarlo

Dimecres 29
Dia de la Sang

Dia de l’Ecce-Homo
13.00 h – mascletà plaça Ajuntament

21.00h – Processó patronal
Per la nit castell de focs artificials

DÉNIA
Del 21 al 31

30 Festival música amb ànima mediterrània
Dijous 21

23.00 h – Castell
Arrel. Música tradicional valenciana.

Miquel Gil i Noelia Llorens.
Divendres 22

23.00 h – Castell
Las Migas. Flamenc.

Presenten el seu nou treball discogràfic Libres.
Dissabte 23

23.00 h – Castell
Marlango.

Quinze anys de trajectòria en la seua nova gira Si preguntas por ahí.
Diumenge 24

20.30 h – Plaça del Consell
La Pop. Petita Orquestra Peiotaire.

Música per a tota la família.
Dijous 28

23.00 h – Castell
Septeto Santiaguero.

Un referent de la música tradicional cubana.
Divendres 29

23.00 h – Castell
Los Hermanos Cubero.
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Fusió de la música tradicional castellana amb el folklore rural dels Estats Units.
Dissabte 30

23.00 h – Castell
Kiko Veneno.

Presenta Hambre.
Diumenge 31

20.30 h – Plaça del Consell
Colla de dolçainers de Benissa, Pere Bigot.

Arrels de festa.

*Venda d’entrades en https://notikumi.com/

GATA DE GORGOS
Dijous 23 i divendres 24

Festes de la Font del Riu en honor a Sant Joan
+ Info: Ajuntament de Gata

ELS POBLETS
Divendres 24

21.00 h – Platja de l’Almadrava
Fogueres de Sant Joan i l’orquestra Pacific Blue

Sopar popular de Sant Joan i revetla fins a la matinada.
Hi haurà entrepans de tomacat amb espineta i truita amb creïlla a preus populars i

servei de bar.
A partir de les 24 h es procedirà la crema de la foguera.

PEDREGUER
Dissabte 25

XVI Revetlles de Sant Joan
22.00 h: Cercavila, amb els Traginers.

23.00 h: Disparada de coets, amb Coet i Corda.
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VISITES GUIADES I RUTES
PEDREGUER

Dissabte 4
Lloc i hora d’inici sols per a inscrits

Riuraus porticats, 9 km
Preu: 5 € (gratuït per a menors de 10 anys).

+Info i inscripcions: www.endemicanatura.com, www.rutadelsriuraus.es - WhatsApp:
616043173 - Instagram: @endemicanatura - Facebook: rutadelsriuraus.

Organitza: Ruta dels Riuraus i Endèmica.

PEDREGUER
Diumenge 5

8.00 h – Parada d’autobusos
Esglésies de l’arquitecte Antoni Gilabert

Itinerari per la Marina Baixa amb les guies Rosa Montiel Guardiola i Joan-Ives
Pasqual Menages.

Preu: 5 €.
Inscripcions limitades a 32 persones fins al 3 de juny en la Casa Municipal de

Cultura.

DÉNIA
Diumenge 5

9.15 h – Estació de tren FGV
De Gata a Xàbia, camins rurals a les Valls, penya-segats des de la mar

Excursió familiar amb desplaçament en autobús i vaixell. Duració 8 h.
Bitllets: Autobús FVG: 1,35 €. Vaixell: 10 €.

Dinar: Pícnic o bars a Xàbia.
Inscripció prèvia fins a les 14.00 h del dijous 3, amb un correu electrònic amb el nom

complet, edat i telèfon a: deniaviva@ayto-denia.es

CALP
Dimecres 8

9.30 h – Molí del Morelló
Jaciment romà dels Banys de la Reina
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A càrrec d’Alicia Luján Navas, arqueòloga directora jaciment.
Hora de quedada: 15 min abans de la visita.

Visita guiada gratuïta.
Màxim 20 persones.

Inscripció prèvia: Oficines de Turisme Calp
Tel.96 583 69 20 / 96 583 85 32

Correu electrònic: turismo@ajcalp.es

PEGO
Dissabte 11

Pujada nocturna a la Figuereta
Lloc i hora a determinar amb consulta prèvia o durant la reserva.

Inscripció prèvia: www.cepego.com
Correu electrònic: cexcursionistapego@gmail.com

Tel. 669435077.

XÀBIA
Dissabte 11

Lloc i hora d’inici sols per a inscrits
L’herència de la pansa, 3’5 km

Preu: 5€ (gratuït per a menors de 10 anys).
+Info i inscripcions: www.endemicanatura.com, www.rutadelsriuraus.es - WhatsApp:

616043173 - Instagram: @endemicanatura - Facebook: rutadelsriuraus.
Organitza: Ruta dels Riuraus i Endèmica.

PEDREGUER
Diumenge 12

8.30 h – Glorieta de la Creu
Senderisme i Feminisme. Barrancs de les Fonts i l’Era

Els noms dels llocs de Pedreguer, a càrrec de Pepa Garcia.
Inscripcions en: https://www.cep-pedreguer.org/

L’ATZÚBIA FORNA
Diumenge 12

De 10.00 a 14.00 h – Tossal del llop. Urb. Les Bassetes
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Cova del Canelobre
No és necessari reservar.

Preu: 2 € adult, 1 € de 5 a 10 anys. En efectiu.
Més info: 966 400 843, 699 762 815 o www.pegoilesvalls.es

CALP
Dimecres 22

9.30 h – Molí del Morelló
Jaciment romà dels Banys de la Reina

A càrrec d’Alicia Luján Navas, arqueòloga directora jaciment.
Hora de quedada: 15 min abans de la visita.

Visita guiada gratuïta.
Màxim 20 persones.

Inscripció prèvia: Oficines de Turisme Calp
Tel.96 583 69 20 / 96 583 85 32

Correu electrònic: turismo@ajcalp.es

L’ATZÚBIA FORNA
Divendres 24

De 10.00 a 14.00 h – Tossal del llop. Urb. Les Bassetes
Cova del Canelobre

No és necessari reservar.
Preu: 2 € adult, 1 € de 5 a 10 anys. En efectiu.

Més info: 966 400 843, 699 762 815 o www.pegoilesvalls.es

I MÉS ENCARA
GATA DE GORGOS

Divendres 3
19.00 h – Biblioteca Pública de Gata

Club de lectura
+Info: Biblioteca Pública
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LA VALL DE GALLINERA
Dissabte 4

Visita de l’escriptor i biòleg Martí Domínguez
10.00 h – Bar La Placeta Benissivà

Pujada a la Foradà. Dificultat mitjana, 3 h.
18.00 h – Ajuntament de Benialí

Presentació de “La Sega: Un projecte literari al Penyagolosa” de Martí Domínguez.
Presenta la poeta M. Josep Escrivà.

BENISSA
Dissabte 4

XXII Cursa Vila de Benissa (9,5 km)
Cursa puntuable per a la XXIV Circuit a Peu de la Marina Alta.

PEDREGUER
Dissabtes 4 i 11

Des de les 11.00 a 13.00 h – Pavelló d'Esports
Bàdminton, portes obertes IV edició

Inscripció gratuïta.
Dins del programa 25 anys de l’Esport en Primavera.

BENISSA
Diumenge 5

10.00 h – Casal Jove
Mercat filatèlic

Venda i intercanvi de segells.

GATA DE GORGOS
Del 10 al 13

Pels carrers de Gata
Ral·li fotogràfic Gata

Organitza Fotoclub Forat Gata
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BENISSA
Dissabte 11

11.00 h – Davant l'Església parroquial
Parc aquàtic i atraccions d’escuma

Dirigit per a xiquets, xiquetes i adolescents.

GATA DE GORGOS
Dissabte 11

17.00 h – Edifici polivalent Guillem Agulló.
Torneig de jocs de FIFA 21

Oci per a joves de 12 a 30 anys.
Amb inscripció prèvia.

+ Info per correu electrònic: gatajove@gmail.com
o Whats App +34683288131

PEDREGUER
Diumenge 12

10.00 h – Pavelló municipal
Exhibició de Twincon

Grup de gimnàstica de persones jubilades.
Dins del programa 25 anys de l’Esport en Primavera.

GATA DE GORGOS
Dissabte 18

17.00 h – Edifici polivalent Guillem Agulló.
Torneig de Ping-Pong

Oci per a joves de 12 a 30 anys.
Amb inscripció prèvia.

+ Info per correu electrònic: gatajove@gmail.com
o Whats App +3468328813

PEDREGUER
Diumenge 19

9.30 h – Pavelló municipal
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Campionat de Karate, promoció Vila de Pedreguer
Dins del programa 25 anys de l’Esport en Primavera.

GATA DE GORGOS
Dissabte 25

17.00 h – Edifici polivalent Guillem Agulló.
Torneig de Futbolí

Oci per a joves de 12 a 30 anys.
Amb inscripció prèvia.

+ Info per correu electrònic: gatajove@gmail.com
o Whats App +3468328813

GATA DE GORGOS
Cada dilluns

11.30 h – Biblioteca Pública de Gata
Llegim amb El Tapis

AVANÇAMENT DE JULIOL…

DÉNIA
Divendres 1 de juliol

D’11.00 a 13.00 h
Aprén a descarregar i realitzar tràmits a través del Certificat Digital

Taller gratuït. Imprescindible dur el Certificat Digital.
Inscripcions en Creama - Dénia.

Tel. 96 642 37 04.
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PEDREGUER
Divendres 1 de juliol
19.00 h – Rocòdrom

Fi de curs de Dansa Moderna
Amb la professora Eva Morera.

ELS POBLETS
Divendres 1 de juliol

21.30 h – Cafeteria Andreu
Setla Quartet

Jazz-Swing tradicional, Bossa Nova i Funky.
Amb els artistes Natxo Guardado, Hector Mañana, Alfred Roselló i Santi Ferrer.

Horari: 1r passe 21.30 h/22.00 h, descans, i 2n passe 22:30 h/23.00 h.
9é Circuit de Música als bars dels Poblets.

PEDREGUER
Dissabte 2 de juliol

20.00 h – Rocòdrom
Banda de l’Escola de Música de Pedreguer

XXIX Aniversari de la Banda de l’Escola de Música.
Dirigit per Merche Femenia.

TEULADA MORAIRA
Dissabte 2 de juliol

Lloc i hora d’inici sols per a inscrits
Passat i futur agrícola, 3 km

Preu: 5 € (gratuït per a menors de 10 anys).
+Info i inscripcions: www.endemicanatura.com, www.rutadelsriuraus.es - WhatsApp:

616043173 - Instagram: @endemicanatura - Facebook: rutadelsriuraus.
Organitza: Ruta dels Riuraus i Endèmica.

ORBA
Dimecres 6 de juliol

De 18.30 a 20.30 h – Teoria: Poliesportiu / Pràctica: Hort
Tècnica de control d’herbes i patògens
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Curs gratuït d’iniciació a l’hort familiar ecològic.
Inscripcions en info@orba.es i a l’ajuntament.

ORBA
Divendres 8 de juliol

De 18.30 a 20.30 h – Teoria: Poliesportiu / Pràctica: Hort
Prevenció de plagues i remeis i seguiment d’hort ecològic

Curs gratuït d’iniciació a l’hort familiar ecològic.
Inscripcions en info@orba.es i a l’ajuntament.

ELS POBLETS
Divendres 8 de juliol

21.30 h – Llum Restaurant
Quin Soul Que Funk

Soul, Funk, Jazz i Reggae.
Amb els artistes David B, Quique Pons, Mari Carmen Bautista i Sergi Juan.

Horari: 1r passe 21.30 h/22.00 h, descans, i 2n passe 22:30 h/23.00 h.
9é Circuit de Música als bars dels Poblets.

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

de facebook!
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ACTUALITAT
La MACMA amplia la seua plantilla amb la incorporació

del tècnic d'esports

La Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta amplia aquest mes la
seua plantilla de personal amb la incorporació del tècnic d'esports.

En els últims anys la MACMA, amb motiu de la seua modificació
d'estatuts passant a ser una mancomunitat comarcal, ha anat assumint
competències i ampliant àrees d'atenció. En 2014 acollí l'àrea de Turisme,
al 2016 es crea l'àmbit de Joventut mitjançant la creació de la Xarxa Jove
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de la Marina Alta i des del 2019 s'ha estat treballant en la creació de l'àrea
d'esports i la corresponent Xarxa Esportiva de la Marina Alta.

La Xarxa Esportiva de la Marina Alta està formada per les regidories
d'esports, incloent-hi personal tècnic d'esports d'aquells municipis que en
disposen, de 32 municipis i 3 E.A.T.I.M de la Marina Alta. La Xarxa Esportiva
disposa d'un reglament intern propi que s'abeura de l'estructura
administrativa de la MACMA per tal d'evidenciar la importància i poder
estratègic dels recursos mancomunats.

La tasca del tècnic d'esports de la MACMA especialment és atendre
als 23 municipis que no disposen de personal tècnic, sent especialment
aquells municipis amb menor habitants, i a la vegada coordinar i formar
part de l'equip tècnic d'esports de la Marina Alta que forma part de la Xarxa
Esportiva.

L'objectiu de la creació d'aquesta Xarxa Esportiva és la de construir
un instrument de coordinació i desenvolupament d'activitats i
esdeveniments esportius amb els municipis de la comarca de la Marina
Alta que conformen la MACMA. Potenciar el treball en xarxa i la coordinació
entre municipis, generant accions intermunicipals i/o comarcals, a més de
fomentar la participació i la pràctica d'esports en l'àmbit local i comarcal
dels diferents municipis de la Marina Alta.

Web: www.macma.org/esports

Facebook: @XarxaEsportivaMarinaAlta

Instagram: @XarxaEsportivaMarinaAlta

Whatsapp: 635 63 60 23
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RESSENYES
RECERCA
Jake Sadhu Abbott
Nits de tinta
Edicions El Bulli Foundation, 2021

Jake, nascut en Anglaterra i resident a
Jesús Pobre, és un fotògraf que ha estat
vint anys treballant i investigant per a
transmetre la feina dels “encesers” de la
Marina. Mostra la valentia necessària per
a la feina, ja que baixaven per escales de
fusta d’uns 40-50 metres fins a les
pesqueres, unes plataformes
perpendiculars als precipicis en les que

pescaven sèpies i calamars amb la llum de la lluna i el foc. Es manifesta la forma
de vida dels pesquers, mitjançant imatges capturades, informació d’entrevistes i
un gran treball de fons.

L’autor compta amb les col·laboracions de Felipe
Escolano i Pep “Sopa”, de l’escriptora i periodista
Empar Ferrer, els historiadors Toni Barber i Miquel
Almenara, i el secretari de l'Institut d'Estudis
Comarcals de la Marina Alta (IECMA), Joan Ivars,
entre altres.

El llibre conté més de 200 imatges de la professió
dels “encesers”, acompanyada de la seua història,
que va començar al segle XIX. Ensenya les formes
de vida i tècniques apreses pels “encesers”, així
com l’angoixa que vivien les seues dones per la
poca seguretat d’aquest ofici. Un ofici que
rarament observaràs actualment, ja que sols
queden tres “encesers” en la Marina Alta.

Aquest llibre ens transmet les sensacions que vivien els “encesers” i les seues
dones, i enforteix la memòria d’aquesta història dels penya-segats de la Marina.
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NOVEL·LA
Tomàs Llopis Guardiola
Contra les aules
Edicions Tres i Quatre, 2016

Tomàs, nascut en Beniarbeig el 1954 i resident en
Pego, és un escriptor que ha cursat els estudis
superiors de filosofia i lletres, i ha impartit classes
durant molts anys.
L’artista ha escrit diverses novel·les, poesies, llibres de
caràcter didàctic per a l’educació en llengua i literatura,
així com ha col·laborat i sigut curador i editor d’altres
llibres. També ha participat en activitats de recitació
poètica i d’actor teatral aficionat a la companyia

Butaca Teatre de Pego.

En l’any 2016, va publicar el llibre “Contra les
aules”, i tracta sobre la influència de l’ensenyança i
la importància de la funció que exerceixen els i les
professors/es. L’argument comença quan Tomàs
fou alumne fins que fou professor.

Aquest llibre analitza les diferents metodologies
utilitzades pels professors i professores, i que les
fa especials i efectives. A més, transcorre en
l’etapa de fi de la dictadura i inici de transició, una
informació molt important per a qui no ho haja
viscut. L’argument inclou les perspectives de
l’alumnat i com viu cadascú la seua etapa
educativa.

Per altra part, parla de com va exercir de professor, va ser dels primers
professors de valencià, i va poder executar tot allò que en les seues
reflexions com a estudiant, el van fer madurar, fent les classes més
pràctiques i funcionals.
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MÚSICA
Tremp
Herois sense nom
Atomic estudio, 2021

Tremp és una grup de
música amb influències
grunge i indie nascut a
Gata de Gorgos l’any 2012.
El grup està format en
l’actualitat per Paco Sirerol
(Guitarra i veu), Jaume
Mulet (Baix), Alex Feliu
(Bateria) i Xavi Gutièrrez
(Guitarra).

La formació gatera compta amb tres discs, Jocs d’un miratge publicat el
2013, Zaindu tret a la llum el 2016 i el nombrat Herois sense nom, de 2021.
A Herois sense nom trobem la maduresa musical d’aquest grup, un disc
amb sons molt més elèctrics i contundents i amb unes lletres carregades
d’emoció, tret característic indisociable
del seu lletrista Paco Sirerol.

En aquest últim disc Tremp ha comptat
amb la col·laboració de la cantautora de
Pedreguer Sandra Monfort i Àlex
Martinez, cantant del grup Tardor.
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L’ENTREVISTA DEL MES
ENTREVISTA AL CENTRE EXCURSIONISTA DE PEDREGUER

MÉS DE 50 ANYS D’HISTÒRIA

El 19 de juny és el dia internacional del senderisme i per això hem
volgut dedicar l’entrevista del mes al Centre Excursionista de Pedreguer,
una de les entitats de muntanya més veteranes de la zona, i que a més a
més el 2021 van complir 50. El CEP realitza activitats de muntanya tant
de caràcter esportiu com cultural. Pots gaudir del seu servei amb una
gran varietat d’activitats esportives i culturals relacionades amb
l’excursionisme i el coneixement de l’entorn local, comarcal i nacional.

Amb aquestes activitats, com són el senderisme, les acampades,
l’escalada, l’espeleologia, etc. podràs experimentar i aprendre moltes
coses, com el coneixement de la flora i fauna autòctona, la geologia i
l’exploració científica d’avencs i coves, i més coses com l’art, la història,
les tradicions, la fotografia, etc.

Aquestes activitats les organitzen durant tot l’any, i estan disponibles per
a tots: menuts, mitjans i grans.
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L’any 2021 vau celebrar els 50
anys del Centre Excursionista de
Pedreguer. Sabeu o teniu
constància si sou el centre
excursionista més veterà de la
Marina Alta? I de la resta del
territori valencià?

L’any 2021 varen rebre la Insígnia
d’Or de la Federació Valenciana
de Muntanya, al celebrar el 50é
aniversari i no tenim constància
de que aquest guardó el vaja
rebut cap altre centre de la
comarca, per tant podem
considerar que serem la institució
excursionista més veterana de la
Comarca.

Ens podrieu contar quines
activitats heu realitzat el 2021 i
continueu portant a terme per
celebrar aquesta efemèride? Com
vau iniciar aquest projecte de
celebració i en què es vau inspirar

per a dissenyar aquesta
programació especial?

Hem fet i continuem fent un
munt d´activitats esportives. El
concurs del 7 cims i els 7
barrancs. Xerrades sobre
cicloturisme i paisatge amb Paco
Tortosa, Expedició a Ártic amb
Pepe Ivars, travessà amb bici de
nord a sud d´Europa realitzada pel
nostre soci Xavi Escrivà. Som
patrocinadors del GR7 Solidari al
seu pas pel PV, a benefici de
l’associació Amunt contra el
Càncer i que faran 2 socis del
centre entre els dies 15 de juny i 8
de juliol. També xarrades sobre
l`estudi i conservació del
patrimoni natural i cultural. Entre
elles divulgació a la botànica amb
Daniel Climent.
Actualment tenim una exposició

de fotografia “50 anys del Centre”,
a la casa de la cultura.
També al mes de juny farem el
sopar 50é aniversari per a socis i
simpatitzants, al Restaurant Los
Arcos.

La tasca de recuperació i
custòdia de les nostres
muntanyes és una de les grans
aportacions que els centres
excursionistes en general heu
aportat al nostre territori. En el

agenda cultural MACMA | JUNY | 52



vostre cas, i ara mirant enrere
amb la vostra experiència podrieu
contar-nos quines sendes heu
recuperat i quines són les tasques
de manteniment que feu
anualment per continuar
conservant-les?

La nostra entitat va dissenyar i
marcar el PRV-53, que creguem
va ser un dels primers que es van
homologar a la Comarca.
Actualment el servei de
manteniment i neteja corre a
càrrec de l’Ajuntament.
A més a més hem participat en la
creació d´altres nous senders que
recorren els paratges dels
Molinets i la Sella.
Cal pensar que un “Sender”, deu
de considerar-se un espai
esportiu. També l`hem de
contemplar des de una vessant
lúdica i cultural. Com a tal hi ha
que fer un manteniment de tant
en tant, de la mateixa manera que
un poliesportiu requereix també el
seu manteniment.

Creieu que cal més inversió o
possibles línies de finançament
subvencionades per ajudar a
entitats de muntanya com la
vostra a eixe manteniment
fonamental que realitzeu ?

En el nostre cas ens mantenim
amb les quotes dels nostres
socis/es, a més de les
subvencions que ens dona
l’Ajuntament i la Federació
Valenciana de Muntanya. Com ja
hem dit, la conservació de les
instal·lacions=senders les fa
l´Ajuntament, cosa que hem
d´agrair-li. Nosaltres ens ocupem
de vigilar l’estat del sender i
desbrossar puntualment algun
tram.

Cada any dissenyeu un cicle
anual de rutes senderistes i
eixides baix el títol “Indrets i llocs
del nostre territori”? Des de quan
realitzem aquesta programació?
Expliqueu als i a les nostres
lectores com poden participar i en
què consisteix aquesta
programació.

La geografia no s’ensenya
solament a les escoles, també
s’aprèn fent eixides i pujant als
cims de les muntanyes de tot el
País.
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Aquesta activitat es va plantejar
per donar a conèixer serralades i
paratges un poc més allunyades
del nostre entorn. Per aquestes
activitats fem servir el bus i son
d´ una dificultat més baixa per a
que puga participar qualsevol
tipus de persones, encara que no
siguen excursionistes
experimentats.

Penseu que aquests tipus
d’activitats que poseu en pràctica
en el CEP serveixen com un
reclam turístic? I si és així, creieu
que aquest tipus de turisme i
aquest estil d'activitats són
sostenibles i respecten la natura?

L’activitat física més sostenible de
totes es el caminar per la
muntanya i clar que són un
reclam turístic. Al nostre centre
tenim socis d’altres nacionalitats,

que desitgen conèixer la comarca,
des de un altra vessant.

És curiós que en la vostra nova
pàgina web teniu un apartat
específic de cançons… Quin és
l’objectiu d’aquesta pestanya?
Com relacioneu la cultura, la
ciència i la història amb les
activitats que disposeu en el
Centre Excursionista Pedreguer?

En la música popular és on es
reflecteix, moltes vegades, els
costums populars, a més a més,
de moltes activitats que sempre
s’han fet acompanyats de la gent
jove. Aquesta gent és la que ha
d’agafar les regnes del nostre
treball al llarg dels 50 anys de
funcionament. Es una manera de
recuperar patrimoni cultural.

Fa molts anys que treballeu
realitzant activitats que d’una
forma o altra generen sentiment
de col·lectivitat i pertinença.
Creieu que açò aporta beneficis
socials i comunitaris positius per
a la nostra ciutadania, pel que
respecta a valors socials,
ambientals, culturals, etc?

Fer colla ja es un valor social. A
més a més procurem que cada
activitat siga un motiu per
conscienciar a les persones que
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participen, des de el punt de vista
cultural, social i de respecte
mutuu.
Aquest any hem participat en un
concurs que ha dut endavant
l’Ajuntament sobre la Igualtat en
l’esport , i ens hem endut el
primer premi per la Igualtat.
El nostre projecte premiat és
“Senderisme i Feminisme” i
consisteix en fer una sèrie
d’excursions , cadascuna de les
qual va dirigida per una dona: la
dona emprenedora, la dona poeta,
la dona que ens dona a conèixer
la toponímia del territori, dones en
la història i la dona coneixedora
de les bones herbes.

Quins recursos espacials utilitzeu
per a les activitats? Feu servir
espais propers, com els recursos
naturals de la comarca? O també
aposteu per realitzar activitats en
espais de qualsevol lloc, com
recursos naturals nacionals i
internacionals? Conteu-nos
alguns dels vostres projectes més
enllà de les fronteres del nostre
territori.

Les nostres activitats es centren
en espais dels PP.CC i en
particular de la Comarca o País
Valencià. El proper mes de Juliol,
tenim un trekking pel Marroc, per

celebrar el 50é aniversari del
Centre.

També cada any participem en
els Aplecs Excursionistes dels
Països Catalans, on participen
excursionistes de tot arreu. Cada
any es fa en un lloc: Catalunya
Nord, País Valencià, Catalunya i
Illes Balears, l. Alguer.
És una manera d’unir enllaços
amb altres excursionistes de
terres, les quals, ens uneix la
llengua i la muntanya.

Web:
www.cep-pedreguer.org

Facebook:
@CentreExcursionistaPedreguer

Instagram:
@centrexcursionistapedreguer
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