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#Agost #Mariner i pescador, de la gent el bo i millor



MÚSICA CLÀSSICA
PEGO
Dijous 4

20.00  h – Casa Benigalip
4t Cicle Musical Atzaïla
Eva Olivencia, veu i trio

Preu 12 € públic general / 7 € socis Atzaïla - socis associació esperança.
Abonament 4 concerts 35 € públic general/ 25 € socis Atzaïla - socis associació

esperança.

XÀBIA
6, 7 i 8 d’Agost

22.30 h – Plaça de la Constitució
Festival Internacional XÀBIA JAZZ

Entrada gratuïta.
+ Informació a www.ajxabia.org //www.xabiamusica.org

Oficines de turisme Xàbia al: 96 579 43 56.

Dissabte 6
Chucho Valdés Quartet

Diumenge 7
Monique Makon & The Original Jazz Orquestra. Back To Amy

Dilluns 8
Le Dancing Pepa Swing Band

PEGO
Dissabte 10

20.00  h – Ermita Sant Antoni
4t Cicle Musical Atzaïla

Llevant Ensemble, quintet de vent
Preu 12 € públic general / 7 € socis Atzaïla - socis associació esperança.

Abonament 4 concerts 35 € públic general
25 € socis Atzaïla - socis associació esperança.
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BENISSA
Divendres 12

20.30  h – Cases del Batlle
Concert de música de cambra

Morricone Melodias

ONDARA
Divendres 13

23.00  h – Plaça de Bous
Concert de “En clave de clot”

Presenta “Als seus peus”
Fusió música clàssica, flamenc i jazz.

ONDARA
Dissabte 20

23.00  h – Plaça de Bous
SONAFILM 2022 “Universal Chamber Orchesta”

Presenta “Tribute to Morricone”

BENISSA
Divendres 26

20.30  h – Cases del Batlle
Concert de música de cambra

Akram Trio

ALTRES MÚSIQUES

DÉNIA
Dimecres 3

22.30 h –Les Bassetes
Cultura a les Bassetes
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Childo Tomás en Quartet
Entrada lliure.

DÉNIA
Dijous 4

22.30 h –  Parc Torrecremada
Festival de Jazz de Dénia

Carole Alston Quartet
Entrada 17 € en Taquilla i Anticipada 14 € en www.notikumi.com / Ale Hop

(C/Campos i CC Portal de la Marina) / Casa Benjamín (C/ Ramón y Cajal 14) / Hotel
Chamarel (C/Cavallers 13).

BENISSA
Divendres 5

20.30  h – Plaça Rei Jaume I
Concert de Marina Boleros

PEGO
Divendres 5

21.00 h – Plaça Ecce Homo
Viu l’estiu a Pego

Lírica Saray i Pascual
Inscripció prèvia:

www.pegoilesvalls.es
966400843 // 699762815

BENISSA
Divendres 6

20.30  h – Plaça Rei Jaume I
Música ambient

Car@Pepe

LA VALL DE GALLINERA
Del 6 al 27 d’agost
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III Edició dels Concerts de Cambra

Dissabte 6
18.30 h – Església de Benissivà

Concert de cambra: Duo Arts

Dissabte 13
18.30 h – Església de Benialí

Concert de cambra: Morricone melodies

Dilluns 15
18.30 h – Església d’Alpatró

Concert de cambra: Quartet de corda de València

Dissabte 20
18.30 h – Església de la Carroja
Concert de cambra: Alegria Trio.

Dissabte 27
18.30 h – Església de Benissili

Concert de cambra: Recital Líric

CALP
Dilluns 8

21.30 h – Teatre Odeón
Alonis Band

Entrada lliure fins completar aforament.
+Info: cultura.calp.es / infocultura@ajcalp.es / tel: 96 583 91 23

DÉNIA
Dijous 11

22.30 h – Parc Torrecremada
Festival de Jazz de Dénia

Jessie Gordon Quartet
Entrada 17 € en Taquilla i Anticipada 14 € en www.notikumi.com

Ale Hop (C/Campos i CC Portal de la Marina)
Casa Benjamín (C/ Ramón y Cajal 14)

Hotel Chamarel (C/Cavallers 13).
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PEGO
Divendres 12

21.00 h – Plaça Jaume I
Viu l’estiu a Pego

Jimisue (Duo Acústic)
Inscripció prèvia:

www.pegoilesvalls.es
966400843 // 699762815

TEULADA MORAIRA
Divendres 12

21.00 h – La Font Santa
Zero Zero Fest

Palmer Dj Set, Tesa i Aina Palmer
Per a joves de 12 a 30 anys.

Entrada gratuïta. Servei de barra i menjar.
Bus gratuït (Teulada - La Font Santa - Moraira).

CALP
Dilluns 15

21.30 h – Teatre Odeón
Concert de María Yfeu

Entrada lliure fins completar aforament.
+Info: cultura.calp.es / infocultura@ajcalp.es / tel: 96 583 91 23

CALP
Dimecres 17

21.30 h – Ajuntament Plaça Miguel Roselló
Art Balcó i al Racó

Marina Moreno i Jim Shearer
+Info: cultura.calp.es / infocultura@ajcalp.es / tel: 96 583 91 23

DÉNIA
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Dimecres 17
22.30 h –Les Bassetes
Cultura a les Bassetes
Xaranga ‘Toca’t un ou’

Entrada lliure.

DÉNIA
Dijous 18

22.30 h – Parc Torrecremada
Festival de Jazz de Dénia

All Stars. The Legacy of Duke Ellington
Entrada 17 € en Taquilla i Anticipada 14 € en www.notikumi.com / Ale Hop

(C/Campos i CC Portal de la Marina) / Casa Benjamín (C/ Ramón y Cajal 14) / Hotel
Chamarel (C/Cavallers 13).

CALP
Divendres 19

21.30 h – Plaça de la Villa
Las Karamba

+Info: cultura.calp.es / infocultura@ajcalp.es / tel: 96 583 91 23

PEGO
Divendres 19

21.00 h – Plaça Ajuntament
Viu l’estiu a Pego

Lírica (Saray i Pascual)
Inscripció prèvia:

www.pegoilesvalls.es
966400843 // 699762815

DÉNIA
Divendres 19

22.30 h – Parc Torrecremada
Forest Songs Gump

Entrada lliure fins completar aforament.

agenda cultural MACMA | AGOST | 6

http://www.notikumi.com/
mailto:infocultura@ajcalp.es
http://www.pegoilesvalls.es


ELS POBLETS
Dissabte 20

20.00 h – Vil·la Romana de l’Almadrava
VII Trobada Literària i Musical

La rosa als llavis
Homenatge a Joan Salvat - Papasseit.

Espectacle en directe a càrrec de Tomàs de los Santos i Elsa Tronchoni.
Entrada Lliure.

BENISSA
Dissabte 20

20.30  h – Plaça Rei Jaume I
Música ambient

Ocean Spray Trio.

CALP
Dissabte 20

21.30 h – Plaça de la Villa
Unió Musical Calp Ifach

Campanya de música als pobles
+Info: cultura.calp.es / infocultura@ajcalp.es / tel: 96 583 91 23

CALP
Diumenge 21

21.30 h – Ajuntament Vell (C/ Francisco Zaragoza, 2)
Art al balcó i al racó

Enigmas
A càrrec de Blanca Paloma i Jose Pablo Polo.

+Info: cultura.calp.es / infocultura@ajcalp.es / tel: 96 583 91 23.

CALP
Dilluns 22
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21.30 h – Plaça del Mediterràneo
Dos dies en la vida. Homenatge a Pau Donés

+Info: cultura.calp.es / infocultura@ajcalp.es / tel: 96 583 91 23

CALP
Dimecres 24

20.30 h – Ajuntament Vell (C/ Francisco Zaragoza, 2)
Art al balcó i al racó

Rondalla de Calp
+Info: cultura.calp.es / infocultura@ajcalp.es / tel: 96 583 91 23.

CALP
Dimecres 24

21.30 h – Carrer San Roc
Art al balcó i al racó

Eterno Morricone (clarinet i piano)
+Info: cultura.calp.es / infocultura@ajcalp.es / tel: 96 583 91 23.

DÉNIA
Dijous 25

22.30 h – Parc Torrecremada
Festival de Jazz de Dénia

Jerome Etcheberry Jazztet
Entrada 17 € en Taquilla i Anticipada 14 € en www.notikumi.com

Ale Hop (C/Campos i CC Portal de la Marina)
Casa Benjamín (C/ Ramón y Cajal 14)

Hotel Chamarel (C/Cavallers 13)

PEGO
Divendres 26

21.00 h – Passeig Cervantes
Viu l’estiu a Pego

Alma acústica
Inscripció prèvia:

www.pegoilesvalls.es
966400843 // 699762815
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CALP
Divendres 26

21.30 h – Plaça de la Villa
Carles Denia Trío

+Info: cultura.calp.es / infocultura@ajcalp.es / tel: 96 583 91 23.

BENISSA
Dissabte 27

20.30  h – Plaça Rei Jaume I
Música ambient

Black Tie.

GATA DE GORGOS
Dissabte 27

20.30  h – Les Sorts
FIGA (Festival Independent de Gata)

Amb l’actuació de Tremp, Guineu, Startrip, Amor Liquido,
Semana Santa, Mediapunta, Dharmacide i Senior

Organitza: Gata fan Club i Ajuntament de Gata de Gorgos

CALP
Dissabte 27

21.30 h – Plaça de la Villa
Aretha y los Franklin

+Info: cultura.calp.es / infocultura@ajcalp.es / tel: 96 583 91 23.

XÀBIA
Diumenge 28

20.00 h – Pista CEIP Port
Música amb denominació d’origen

Banda Jove del CAM
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CALP
Diumenge 28

20.30 h – C/Font i Centre Històric
Art al Balcó i al Racó

Unió Musical Calp Ifach
+Info: cultura.calp.es / infocultura@ajcalp.es / tel: 96 583 91 23.

CALP
Diumenge 28

21.30 h – C/Libertad i Centre Històric
Art al Balcó i al Racó
Batukada, Borumbaia

+Info: cultura.calp.es / infocultura@ajcalp.es / tel: 96 583 91 23.

DÉNIA
Dimecres 31

22.30 h –Les Bassetes
Cultura a les Bassetes

Aplec de rondalles
Col·laboració amb Eva Olivencia.

Entrada lliure.

DANSA
EL POBLE NOU DE BENITATXELL

Dissabte 13
20.00 h – Plaça de l’Església

Mostra de danses valencianes
Amb l’associació Cultural grup danses Socarrel de Xàtiva

i el grup de danses Morro Falquí del Poble Nou de Benitatxell.
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BENISSA
Dissabte 13

20.30 h – Platja de la Fustera
Dansa a càrrec del grup l’Esbart

BENISSA
Dissabte 27

22.00 h – Basílica Purisima Xiqueta
Dansa aèria Subcielo

BENISSA
Dissabte 27

23.30 h – Basílica Purísima Xiqueta
Dansa aèria Subcielo

ONDARA
Diumenge 28

20.30 h – Prado
Otra danza

Presenta “La Banda”

TEATRE
EL POBLE NOU DE BENITATXELL

Dijous 4, 11 i 18
19.30 h – Mercat Municipal

Rutes Teatralitzades
Un Museu al Vent

Inscripció: benitatxell@touristinfo.net
L’oficina de turisme

l 966493546.
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CALP
Divendres 12

21.30 h – Plaça del Mediterràni
Carrilló

A càrrec de la Companyia la Tal. Espectacle familiar.
+Info: cultura.calp.es / infocultura@ajcalp.es / tel: 96 583 91 23.

TEATRE INFANTIL
CALP

Dimecres 17
20.30 h – Ajuntament Vell (C/Francisco Zaragoza,2)

Art al Balcó i al Racó: conta contes
A càrrec de Nuria Ruiz.

+Info: cultura.calp.es / infocultura@ajcalp.es / tel: 96 583 91 23.

CINEMA
BENISSA

Dimarts 2
22.00 h – Plaça Germans Ivars

Cinema al carrer: Spirit. Indomable 2
Entrada lliure.

PEDREGUER
Dimarts 2

22.00 h – Parc del Patronat
XXIV Edició de Cinema a la Fresca: Alcarràs

Entrada lliure.
A càrrec de l’Ajuntament de Pedreguer, ADIMA i Cine-Club Pessic.
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EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dimecres 3

22.00 h – Plaça de les Pesqueres
Agost a la fresca

Amb la pel·lícula: Érase una vez…

BENISSA
Dijous 4

22.00 h – Platja de la Fustera
La mar de cinema

Entrada lliure. Amb la pel·lícula: Vuelta a casa de mi hija.

DÉNIA
Diumenge 7

22.00 h – Platja Punta del Raset
Cinema vora mar 2022

Amb la pel·lícula: Space Jam: Nuevas Leyendas
Entrada lliure.

BENISSA
Dimarts 9

22.00 h – Plaça Germans Ivars
Cinema al carrer

Amb la pel·lícula: Jungle Cruise

CALP
Dimarts 9

22.00 h – Platja de la Fossa
Cinema a la mar 2022

Amb la pel·lícula: Dios mio, pero que te hemos hecho…ahora
Entrada lliure.

+Informació en: https://cultura.calp.es
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PEDREGUER
Dimarts 9

22.00 h – Parc del Patronat
XXIV Edició de Cinema a la Fresca: La Innocència

Entrada lliure.
A càrrec de l’Ajuntament de Pedreguer, ADIMA i Cine-Club Pessic.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dimecres 10

22.00 h – Plaça de les Pesqueres
Agost a la fresca

Pel·lícula: Spirit: Indomable (En Valencià)

DÉNIA
Dimecres 10

22.30 h – Les Bassetes
Cultura a les Bassetes

Amb la pel·lícula: A todo tren. Destino Asturias
Entrada lliure.

BENISSA
Dijous 11

22.00 h – Platja de la Fustera
La mar de cinema

Amb la pel·lícula: Raya y el último dragón.
Entrada lliure.

CALP
Dijous 11

22.00 h – Platja Arena - Bol
Cinema a la mar 2022

Amb la pel·lícula: Los Croods 2. Una nueva era
Entrada lliure.

+Informació  en: https://cultura.calp.es

agenda cultural MACMA | AGOST | 14

https://cultura.calp.es


DÉNIA
Diumenge 14

22.00 h – Platja Punta del Raset
Cinema vora mar 2022

Amb la pel·lícula: Passengers
Entrada lliure.

BENISSA
Dimarts 16

22.00 h – Plaça Germans Ivars
Cinema al carrer

Amb la pel·lícula: Bebé jefazo. Negocios de familia
Entrada lliure.

CALP
Dimarts 16

22.00 h – Platja de la Fossa
Cinema a la mar 2022

Amb la pel·lícula: Wonder Woman 1984
Entrada lliure.

+Informació en: https://cultura.calp.es

PEDREGUER
Dimarts 16

22.00 h – Parc del Patronat
XXIV Edició de Cinema a la Fresca: Belle époque

Entrada lliure.
A càrrec de l’Ajuntament de Pedreguer, ADIMA i Cine-Club Pessic.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dimecres 17

22.00 h – Plaça de les Pesqueres
Agost a la fresca

Amb la pel·lícula: ¡A todo tren! Viaje a Asturias
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ONDARA
Dimecres 17

22.00 h – Plaça de Bous
Cinema a la fresca Sona Film 2022: ENNIO. El maestro

Entrada lliure.

BENISSA
Dijous 18

22.00 h – Platja de la Fustera
La mar de cinema

Amb la pel·lícula: El otro guardaespaldas 2. Entrada lliure.

CALP
Dijous 18

22.00 h – Platja Arena - Bol
Cinema a la mar 2022

Amb la pel·lícula: Space Jam, nuevas leyendas
Entrada lliure.

+Informació en: https://cultura.calp.es

DÉNIA
Diumenge 21

22.00 h – Platja Punta del Raset
Cinema vora mar 2022

Amb la pel·lícula: El Escuadrón Suicida
Entrada lliure.

BENISSA
Dimarts 23

22.00 h – Plaça Germans Ivars
Cinema al carrer

Amb la pel·lícula: Free guy
Entrada lliure.
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CALP
Dimarts 23

22.00 h – Platja de la Fossa
Cinema a la mar 2022

Amb la pel·lícula: Los Mitchell contra las máquinas
Entrada lliure.

+Informació en: https://cultura.calp.es

PEDREGUER
Dimarts 23

22.00 h – Parc del Patronat
XXIV Edició de Cinema a la Fresca: Libertad

Entrada lliure.
A càrrec de l’Ajuntament de Pedreguer, ADIMA i Cine-Club Pessic.

DÉNIA
Dimecres 24

22.30 h – Les Bassetes
Cultura a les Bassetes

Amb la pel·lícula: Monty Python “los caballeros de la mesa cuadrada”
Entrada lliure.

BENISSA
Dijous 25

22.00 h – Platja de la Fustera
La mar de cinema

Amb la pel·lícula: Érase una vez…
Entrada lliure.

CALP
Dijous 25

22.00 h – Platja Arena - Bol
Cinema a la mar 2022

Amb la pel·lícula: Men in Black internacional
Entrada lliure.
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+Informació en: https://cultura.calp.es

ELS POBLETS
Diumenge 28

21.30 h – Plaça del Salvador
Cinema a la fresca

A todo tren. Destino Asturias
Entrada lliure.

DÉNIA
Diumenge 28

22.00 h – Platja Punta del Raset
Cinema vora mar 2022

Lupin III. The First
Entrada lliure.

PEDREGUER
Dimarts 30

22.00 h – Parc del Patronat
XXIV Edició de Cinema a la Fresca: Nomadland

Entrada lliure.
A càrrec de l’Ajuntament de Pedreguer, ADIMA i Cine-Club Pessic.

EXPOSICIONS
DÉNIA

Fins al 19 d’Agost
19.30 h – Casa Municipal de Cultura, Sala Gran

Exposició Fotogràfica músics dels 80. La movida madrileña
Fotografies: Eduardo Cimadevila Niño.

Entrevistes: Ana Aparicio Cillán.
Horari: laborals de 9.00 a 14.00 h i de 17.00 a 21.00 h.

Horari de l’11 al 15: de 9.00 a 14.00 h.
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Vesprades tancat.

DÉNIA
Fins al 28 d’Agost

19.00 h – Centre d’Art l’Estació
“Colorín Colorado con el barro hemos jugado”

Jocs i joguets de ceràmica.
Horari: tots els dies de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 21.00 h.

Organitza: Associació nacional de professionals de la ceràmica.

CALP
Dijous 4

19.00 – Sala d’Exposicions Ajuntament Vell
“El Espacio del Silencio”
De Cristiva Francés Seva

+Info: cultura.calp.es / infocultura@ajcalp.es / tel: 96 583 91 23

DÉNIA
Del 4 al 26 d’Agost

19.00 h – Casa de Cultura. Vestíbul
Viviendo Bangthali

Horari: laborables de 9 a 21.00 h.
Exposició de fotografies d’Alejandro Prieto.

GATA DE GORGOS
Del 12 d’Agost al 4 de Setembre

Carrer de la Bassa
Exposició Internacional d’Art Tèxtil: Art al vent

Divendres 12
20.00h – Carrer La Bassa

Inauguració amb l’actuació de la Colla El Montgó de Gata
i del grup de danses La Llata.
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Diumenge 14
20.00h – Plaça Nova
Banda juvenil de Gata

Dimarts 18
22.00h – Presentació documental: Venim de lluny

Dissabte 20
19.00h – Davant de l’Ajuntament

Visita a l’exposició Art Al Vent XIX i Jornada de portes obertes

Dijous 25
20.00h – Davant de L'Ajuntament.

Lectura concurs de microrelats contra la violència de gènere
IES Matemàtic Vicent Caselles Costa de Gata

XÀBIA
Fins al 30 de setembre

Museu Arqueològic // CA Lambert // La Casa del Cable
El segle de Balenciaga

Exposició des del 1920 - 1940s – Museu Arqueològic
Horari: Dimarts a divendres de 10 a 13h i de 18 a 21 h.

Dissabte i diumenge de 10 a 13h.

Exposició des del 1950 - 1960s – CA Lambert
Horari: Dimarts a dissabte de 10 a 13h. i de 18 a 21 h.

Exposició Deixebles 1968 -1970s – La Casa del Cable
Horari: (Juny-setembre)

Dimarts a dissabte de 10:30 a 13:30 h i de 18 a 21h.
Diumenge de 10:30 a 13:30h.

(Juliol-agost)
Dimarts a dissabte de 10:30 a 13:30 h i 19 a 23 h.

Diumenge de 10:30 h a 13:30 h.
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XERRADES I POESIA
XÀBIA

Divendres 5
20:00 h – Carrer Brussel·les, 8

The Atelier de Jessica Bataille: Diàlegs amb Balenciaga.
Entrada gratuïta fins a completar aforament.

El Segle de Balenciaga.

TEULADA MORAIRA
Dissabte 6

22:30 h – La Font de l’Horta
XVIII Poemes en una Nit d’Estiu

Presentació del llibre: La vida són quatre versos
Amb la participació de poetes i amants de la poesia

amb poemes de Josep Dkaidek i fotos de Paco Català.

ONDARA
Divendres 12 i 26

20:30 h
VI Edició de Poesia a la llum de la Lluna

Dia 12 a la Torre del Rellotge. Amb els poetes de la Marina
Pepe Tormo, Sergi Ortolà i Paula Tormo

Dia 26 al Claustre de l’Ajuntament. Amb els poetes de la Marina
Joan Fuster, Carmen Julio i Francisco Cejudo.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dimarts 16

20.00 h – Plaça de l’Església
Revetlla literària al voltant del llibre “Història de la lluna vella”

De Josep Colomer.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dijous 18
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20.00 h – Centre Social
Xerrada sobre dones creadores

A càrrec d’Anna Moner.

ACTES I PRESENTACIONS
BENIARBEIG

Dilluns 1
22.00 h – Plaça 9 d’Octubre

Presentació de la novel·la gràfica
Al-Azraq, El malson de Jaume I

Amb la projecció de l’audiovisual Al-Azraq: La cridada de la terra.

LA VALL D’EBO
Dimecres 3

19.00 h – Escoles
Presentació de la novel·la gràfica
Al-Azraq, El malson de Jaume I

CURSOS I TALLERS

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Fins a l’1 d'agost

Escola Multiesportiva d'Estiu
Horari: 9.00 a 13.00 h / Guarda de 13.30 a 14.30 h.

Dies solts, setmanes, quinzenes, mes.
Info Whatsapp: 659872176.
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BENISSA
Dilluns 1

20.00h –  Platja de la Fustera
Ioga

PEGO
Dilluns 1,8 i 22

18.00 h – Info Jove Pego
Estiu Viu: Jocs de Taula

Activitats per a majors de 11 anys.

BENISSA
Dimecres 3

20.00h –  Platja de la Fustera
Pilates

PEGO
Dijous 4 i 18

18.30 h – Info Jove Pego
Estiu Viu: Taller de Manualitats

Activitats per a majors de 11 anys.

BENISSA
Dilluns 8

20.00h –  Platja de la Fustera
Ioga

BENISSA
Dimecres 10

20.00h –  Platja de la Fustera
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Pilates

PEGO
Dimecres 10

18.00 h – Info Jove Pego
Estiu Viu: Taller de Tie Dye

Inscripció prèvia al 678268705
Activitats per a majors de 11 anys.

BENISSA
Dilluns 15

20.00h –  Platja de la Fustera
Ioga

PEGO
Dimarts 16

18.30 h – Info Jove Pego
Estiu Viu: Partida de Voley

Activitats per a majors de 11 anys.

BENISSA
Dimecres 17

20.00h – Platja de la Fustera
Pilates

BENISSA
Dilluns 22

20.00h –  Platja de la Fustera
Ioga
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EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dimecres 24

20.00 h – Plaça de les Pesqueres
Presentació del documental “Venim de lluny”
Un recorregut per la història de la Marina Alta”

+ Curt documental “ El Poble Nou de Benitatxell ve de lluny”.

BENISSA
Dilluns 29

20.00h –  Platja de la Fustera
Ioga

BENISSA
Dimecres 31

20.00h –  Platja de la Fustera
Pilates

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Fins al 31 agost

De 9.00 a 14.00 h – CEIP Santa Maria Magdalena
Escola d’Estiu: Un Estiu Especial

Xiquets i xiquetes d'educació infantil i primària.
A Càrrec de Reinventa’t

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).
Dirigit a persones d’entre 16 i 21 anys.
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+Info i inscripcions en Creama - Dénia.
Tel. 96 642 37 04.

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

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

Tel. 96 579 42 66 / 96 579 36 04.
Inscripcions ACÍ

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.

agenda cultural MACMA | AGOST | 26

https://gestionandote.com/agencia/creama/formacion
https://gestionandote.com/agencia/creama/curso/pfcb-actividades-auxiliares-de-comercio/24537
https://gestionandote.com/agencia/creama/formacion


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

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Tot el mes

Curs intensiu (3+2 dies): 90 €
Classes de Natació Estiu

Curs intensiu (3+2 dies): 90 €
Curs 1 dia/setm (dissabte): 22 €
Curs 2 dies a la setmana: 30 €

Curs 3 dies setmana: 47 €
Inscripcions: A partir de l’1 de juny a la piscina municipal de Benitatxell.

+ Info: 966493878.

GATA DE GORGOS
Fins al 5 de setembre

Cursos natació. Estiu viu 2022
Cursos de 4 setmanes: 3 o 2 dies a la setmana

Modalitats, infantil , adults i aquagym.

PEDREGUER
Fins al 23 de setembre

Cursos i Tallers 2022-23
Balls de saló / Zumba / Dansa Moderna / Labors Tradicionals

Escola de Teatre Comarcal / Escola Taller de Confecció de Barxes.
Inscripcions: Casa Municipal de Cultura, fins al 23 de setembre.

Cursos de l’octubre al desembre.
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CONVOCATÒRIES
CALP

II Concurs Art al Carrer amb el lema: “Alegria”
Decoració Carrers 2022

Concursants: Amistades belgas de levante, Alicante para la lucha contra el cáncer
AACC, Comissió organitzadora de festes 2022 de calp, Asociación cultural y de

crecimiento personal la nube roja, Cruz roja española asamblea local calpe,
Associació músico-cultural xaranga la Xarlotà Calp.

CALP
VI Edició Art al Carrer amb el lema: “Alegria”

Balconades
Carrers: Justicia, Purísima, Pescadors, Major.

Edificis Municipals: Turisme, Carrer Llibertat, Ajuntament Vell,
Ajuntament (Pl. Miguel Roselló), Museu de la Senyoreta.

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

MARINA ALTA
Fins al 14 d’Octubre

Concurs #NoEmtoqueselWhatsApp
Modalitats a participar Individual:

Fotografia, Microrelats, Video, Música,
Arts escèniques, Arts Plàstiques

Organitza: IVAJ.
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FESTES
GATA DE GORGOS

Festes patronals de Gata de Gorgos

Dilluns  1
08.00 h – Despertà a càrrec dels quint@s majors.

12.00 h – Solta de vaques i bou de la ramaderia CRESPO.
17.00 h. – Ral·li Humorístic

17.30 h – Teatre de carrer itinerant “Aventura Prehistórica”
19.00 h – Entrada de bous de la ramaderia ELS COVES.

19.30 h – Solta de vaques i bou de la ramaderia CRESPO.
19.30 h – Taller de còctels sense alcohol.

22.00 h – Nit de paelles a l’esplanada del Grup Escolar,
amenitzada amb l’orquestra MONACO

Dimarts 2
08.00 h – Despertà

10.00 h – Despertà infantil
11.00 h – Parc Aquàtic

13.00 h – “Bous a banda” amb el grup Grupo Eñe
14.00 h – Dinar al Centre Social per a la Quintà Infantil 2022

16.30 h – Actuació  infantil mag Magic John: FANTASY OF MAGIC
18.00 h – Entrada de Carretons. Carretons patrocinats per: Signes Hats

18.00 h –  Gran Camionà que recorrerà els carrers de la zona de Les Sorts
19.00 h – Entrada de bous de la ramaderia ASENSI

19.30 h – Solta de vaques i bou de la ramaderia LA PALOMA
22.00 h –  Sopar a les barraques

22.00 h – Marxa Nocturna de regularitat per parelles
23.00 h – Ball de DISFRESSES amenitzat per l’orquestra No Comment

00.00 h – Nit de disfresses

Dimecres 3
Dia de les Quintaes
08.00 h – Despertà

13.00 h – “Bous a banda” amb el grup Lol i Pop
18.30 h – Vesprada musical a càrrec dels Dj’s residents Inma,

Ernesto, LLacer i Rafa, al Carrer Sant Miquel
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22.00 h – Sopar a les barraques
23.00 h – Nit de Karaoke

Dijous 4
08.00 h – Despertà

12.00 h – Solta de vaques i bou de la ramaderia CRESPO
18.00 h – GRAN PRIX

19.00 h – Entrada de bous de la ramaderia CRESPO
19.30 h – Solta de vaques i bou de la ramaderia ASENSI

22.00 h – Sopar a les barraques
23.00 h – Ball a la plaça nova amb el grup Abierto 24 Horas

23.30 h – Cordà infantil
01.00 h – Correfoc

Divendres 5.
Dia del Major i Ofrena

08.00 h – Despertà
12.00 h – Solemne missa

13.00 h – Cervesa a GOGO amb el Grup de Danses La Llata.
13.00 h – “Bous a banda” amb el grup “Oxigen“
13.30 h – Vi d’honor per als majors del poble

17.00 h – Partida de Pilota de categoria juvenil al Trinquet Xiquet de Gata, entre
Capellino i Pizarro II contra Santi i Arabí.

18.00 h – Gran Partida de pilota professional entre
Genovés II, Nacho i Carlos contra Giner, Tomás II i Oltra (feridor)

al Trinquet “Xiquet de Gata”
19.30 h – l’Ofrena Floral al Santíssim Crist del Calvari, acompanyats

per la Colla de Dolçainers i Tabaleters El Montgó
23.00 h – Concert de la Revetla. La Banda Unió Musical de Gata

En finalitzar es dispararà la CORDÀ

Dissabte 6.
Dia del Santíssim Crist del Calvari

08:00 h – Despertà
10.00 h – Cercavila de la Banda Unió Musical de Gata

11.00 h – Cercavila de la Banda Unió Musical de Gata, per arreplegar els
representants dels Quint@s infantils i Quint@s majors

12.00 h – Solemne Missa Major en honor al Santíssim Crist del Calvari amb la
participació del Cor Grup Serrillàs de Gata

En acabar bombardeig aeri per la Pirotecnia Ricasa
Tot seguit, Vi d’honor al Centre Social
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19:30 h – Missa i, a continuació, solemne processó per a acompanyar el
Santíssim Crist des de l’església fins a l’ermita del calvari

acompanyats per la Colla de Dolçainers i tabaleters El Montgó,
Associació Musical Coda i la Banda Unió Musical de Gata.

En acabar Castell de focs artificials per a posar fi a les Festes de Gata 2022.

MURLA
De l’1 al 8 d’agost

Programa de Festes de Murla 2022

Dilluns 1
18.00 h – carrer de Dalt

Torneig mixt per dalt corda

Dimarts 2
Dia dels Xiquets

D'11.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h – PARC AQUÀTIC en la piscina
14.00 h – "Macarronà" en la piscina per a tots els xiquets

18.00 h – Torneig mixt per dalt corda al carrer de Dalt
19.30 h – Teatre infantil "EL GRAN SHOW" a la plaça de l'Església

01.00 h – Vetlada musical a càrrec del grup "LA TRIBU"

Dimecres 3
Dia Tercera Edat

18.00 h – Torneig mixt per dalt corda al carrer de Dalt
19.30 h –"HOLI PARTY" Festa infantil al carrer de l'escola

22.00 h – Ballet Inma Cortés al Centre Polivalent
En acabar el ballet hi haurà un refrigeri per a tots els assistents.

Dijous 4
Trofeu "El Nel" de Murla

14.00 h – Dinar per a tots els socis del Club de Pilota de Murla al Centre Polivalent
17.30 h – Partideta de l'Escola de Pilota de Murla

18.30 h – Partida de Pilota (300€ de premi)
MURLA (Álvaro de Castells, German de Parcent, Manel i Andreu)

contra
VALL DE LAGUAR (Malia, Héctor, Kike i Josep)

20.30 h – Cercavila i a continuació Trasllat de la imatge de la Divina Aurora, Patrona
de Murla, des de l'Ermita de la Sang fins a la plaça de l'Església.
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A continuació, Ofrena de Flors a la Divina Aurora, Patrona de Murla, en la plaça de
l'Església

01.00 h – Vetllada musical a càrrec de l'orquestra "LIMITE"

Divendres 5
Festivitat de la Divina Aurora

08.00 h – Tradicional "Cant de l'Aurora" pels carrers de la Vila
11.30 h – Cercavila i a continuació des de l'Ermita de la Sang, Trasllat de la imatge a
l'Església i celebració de la solemne missa cantada. En finalitzar la missa es repartirà

el tradicional Pa Benet a l'Església.
18.00 h – Partida promeses/juvenils en el carrer de Dalt

21.00 h – Cercavila i recollida del M.I. Ajuntament por la Banda de Música.
21.30 h – Solemne Processó de la Divina Aurora

00.00 h – Actuació de l'orquestra "ALMA DE BOLEROS" en la Plaça Major
02.00 h –Macrodiscomòbil "PIRÁMIDE"

Dissabte 6
Festivitat del Santíssim Crist del Salvador

08.00 h – Tradicional "Cant de l'Aurora" pels carrers de la Vila.
12.30 h – Cercavila i solemne missa en honor del Santíssim Crist del Salvador

cantada pel cor parroquial de Murla
14.00 h – "Carreres de gall" al carrer de Dalt

21.00 h – Cercavila i recollida del M.I. Ajuntament per la Banda de Música
21.30 h – Solemne PROCESSÓ en honor del Santíssim Crist del Salvador
00.00 h – Actuació del grup de mariachis "MI TIERRA" en la Plaça Major

02.00 h – MACRODISCOMÒBIL "PIRÁMIDE"

Diumenge 7
Dia dels Joves

12.00 h – Cercavila amb la Xaranga "TOCA'T UN OU"
12.00 h – carrer de Dalt

Se servirà CANDELA A GO-GO per gentilesa d'Anís Candela.
"L'anís més refrescant pel paladar més exigent"

13.00 h – "V REGATA DE CERVESA". Hi haurà premis.
14.00 h – carrer de Dalt "IV CONCURS DE PAELLES"

17.00 h – plaça de l'Església. Gimcana d'aigua per a xiquets de 3 a 12 anys
17.00 h – Concert de versions a càrrec del grup "JOTAJAYBERS"

Dilluns 8
Dia de la Pilota

18.00 h – carrer de Dalt
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XXXVI Trofeu Ajuntament "GENOVÉS"
Àngel, Marc, Genovés II i Manel VS. Álvaro, Fèlix, Hèctor i Andreu

Durant la partida es descobrirà la placa de "fill adoptiu de Murla" instal·lada en el
carrer de Dalt i en acabar, acte d'entrega del títol de 'fill adoptiu de Murla' a favor de
Paco Cabanes (GENOVÉS) per la seua gran aportació i mèrits a favor de la pilota

valenciana.

LA VALL DE GALLINERA
Del 4 al 6 d’agost

Festes de Benissivà – Benitaia

Dijous 4
22.00 h – Plaça de Benitaia

Cine a la fresca.

Divendres 5
00.00 h – Discomòbil a Benissivà

Dissabte 6
18.30 h – Església de Benissivà.

Concert de cambra: Duo Arts.

00.00 h – Discomòbil a Benissivà.

*La programació està subjecta a canvis per a més
informació www.lavalldegallinera.org

BENISSA
Del 5 al 7

Festes Partida Pinos

PARCENT
Del 9 al 16 d’Agost
Festes de Parcent

Dimarts 9
12.00 h – Volteig de campanes i Xupinasso.
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18.00 h – Partida de pilota al carrer de dalt
Moises, Mario, Voro i Pedro contra José Ángel, Raúl, Joan i Kike

19.00 h – Gymkana pels carrers del poble.
20.00 h – Cercavila i volteig de campanes.

22.30 h – Presentació Regines Major i Infantil
i dels Festers i Festeres del 2020

01.00 h – Ball amenitzat per l’orquestra LA PATO.

Dimecres 10
08.00 h – Despertà

11.30 h – Recollida de festers i festers per la Banda de Música de Parcent
12.30 h – Misa en honor a Sant Llorenç

a continuació traca de caramels
18.00 h – Gran Partida de pilota al carrer de dalt.

Pablo (Sella),  Sala (Murla) i Kike (Laguar) contra Gaiza (País Vasc),
Sacha (Orba), Kiko (Sella) i Ivan (Parcent)

20.00 h – Cercavila
21.00 h – Processó en honor a Sant Llorenç

a continuació es llançarà el tradicional Castell de focs.
00.30 h – Ball amenitzat per l’orquestra MONTECARLO

Dijous 11
8.00 h – Despertà

11.30 h – Recollida de festers i festers per la Banda de Música de Parcent
12.30 h – Misa en honor al Santíssim Crist de la Fe

a continuació traca de caramels
18.00 h – Gran partida de pilota al carrer de dalt.

Cardona (Pedreguer), Conillet (Orba), Sergi (Agost) i
Alvaro (Ràfol) contra Alvaro (Castells), German (Parcent),

Toni (Sella) i Marc (Tormos).
20.00 h – Cercavila

21.00 h – Processó en honor al Santíssim Crist de la Fe.
a continuació traca de colors a la plaça

00.30 h – Ball amenitzat per l’orquestra La Tribu

Divendres 12
07.00 h – Interpretació de l’Aurora pels carrers del poble

11.30 h – Recollida de festers i festeres per la Banda de Música de Parcent
12.30 h – Misa en honor a la Divina Aurora
18.00 h – Partida de pilota al carrer de dalt

Cobos, Camarasa, Rafa i Pau contra Marc, Pere, Dorado i Deme.
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20.00 h – Cercavila
21.00 h – Ofrena floral a la Divina Aurora

00.30 h – Ball amenitzat per l’orquestra No Comment

Dissabte 13
12.00 h – Eucaristia per als difunts

14.00 h – Tortilla gegant
16.00 h – Festa de l’espuma amb DJ Marc

21.00 h – Sopar de pensionistes

Diumenge 14
10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h – Parc Infantil

18.00 h – Xocolatada
19.00 h – Cordà infantil

20.00 h – II Concurs de All i Oli
22.00 h – Sopar Popular amenitzat per la Banda de Música de Parcent

01.00 h – Correfoc a càrrec de Coet i Corda
3.00 h – Cordà a càrrec de Coet i Corda

Dilluns 15
14.00 h – Paelles

19.00 h – Desfilada de disfresses
Tot seguit X-PAM SHOW.

Dimarts 16
09.00 h – Torneig de pilota grossa per quintades al trinquet

22.00 h – Sopar popular amenitzat per un duo
En acabar el sopar es dispararà una gran traca per donar fi a les festes 2022.

LA VALL DE GALLINERA
Del 10 al 14 d’agost
Festes de Benialí

Dimecres 10
22.00 h – Frontó

Presentació del documental: Les cures a la Vall de Gallinera.

Dijous 11
20.00 h – Cercavila amb la xaranga Contracant

20.30 h – Ofrena de flors a la Puríssima
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00.30 h – Festa de disfresses i discomòbil amb DJ GASCÓ

Divendres 12
13.00 h – Missa a Sant Roc

17.30 h – Jocs per a xiquets i xiquetes al pati de l’escola
20.30 h – Cercavila amb la xaranga Contracant

21.00 h –Processó al Santíssim Crist de la Providència
23.00 h – Entradeta de moros i cristians
00.30 h – Discomòbil al pati de l’escola

Dissabte 13
12.00 h – Repartiment de premis del concurs d’engalanament de carrers

13.00 h – Missa a la Puríssima
18.30 h – Concert de cambra Morricone Melodies a l'església

19.30 h – Ambaixada de moros i cristians al carrer Carreró
20.30 h – Cercavila amb la xaranga Contracant

21.00 h – Processó en honor a la Puríssima
22.00 h – Sopar benèfic al pati de l’escola

00.00 h – Retreta a càrrec dels moros i cristians
00.30 h – Discomòbil benèfica amb DJ MONXÓ al pati de l’escola

Diumenge 14
9.30 h – Diana de moros i cristians

13.00 h – Encierro
19.30 h – Entrada de Moros i Cristians pels carrers del poble

*La programació està subjecta a canvis per a més
informació www.lavalldegallinera.org

BENIGEMBLA
Del 10 al 15 d’agost

Festes de Benigembla

Dimecres 10
22.00 h – Esglesia

Concert Orquesta Marina Alta

Dijous 11
12.00 h – Volteig general de campanes

20.00 h – El Sindicat
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Presentació llibre “El somni americà contra el caciquisme i
la fil·loxera” de Juli Esteve al Centre social El Sindicat

00.00 h – Revetla amenitzada pel DUO PACIFIC BLUE

Divendres 12
11.30 h – Passacarrers

12.00 h – Misa en honor a Sant Josep
20.30h – Passacarrer

21.00 h – Processó en honor a Sant Josep
00.30 h – Revetla amenitzada per La Sede i Dj.

Dissabte 13
11.30 h – Passacarrer

12.00 h – Misa en honor a Sant Agustí
19.00 h – Teatre infantil
20.30 h – Passacarrer

21.00 h – Processó en honor a Sant Agustí
00.30 h – Revetla Titanic

Diumenge 14
11.30 h – Passacarrer

12.00 h – Misa en honor a Sant Francesc
20.30 h – Passacarrer

21.00 h – Processó en honor a Sant Francesc
00.30 h – Discomòbil

Dilluns 15
10.30 h – Passacarrer

11.00 h – Misa en honor a Sant Agustí
20.30 h – Passacarrer

21.00 h – Processó en honor a Sant Agustí
00.00 h – Correfocs

BENISSA
Dissabte 13

Festa de l’espuma i celebració del
Dia Internacional de la Joventut

(Activitats per determinar)
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FORNA
Dissabte 13

A partir de les 20.30 h
Fireta de Forna

20.30 h – Teatre familiar amb
El viatge d’Ulisses.

21.30 h – Xerrada Bandolerisme a Pego, a càrrec de Manel Arcos
autor del llibre Els Ganyans: La història que no es va contar

(Pego, 1844-1883)

BENISSA
Del 13 al 14

Festes Partida Platja de la Fustera

BENISSA
Del 13 al 15

Festes Partida Berdica

LA VALL DE GALLINERA
Del 14 al 18 d’agost

Festes d’Alpatró

Diumenge 14
Qui no fa la VESPRA no fa la FESTA

Animem a tot el veïnat a penjar cobertors i flors de paper als balcons
12.00 h – Revolteig de campanes

18.30 h – Jocs populars per als xiquets i xiquetes a la plaça Puríssima
19.00 h – Berenar al carrer la Puríssima (coca dolça, orxata i batuts)

19.00 a 21.00 h – al Centre Parroquial
Voleu recordar les festes del 1991? Es projectarà el vídeo cada hora.

00.00 h – Discomòbil Fetén

Dilluns 15
La Mare de Déu de l’Assumpció

12.00 h – Cercavila amb Benibatuka
D’11.00 a 13.00 h i de 17.30 a 20.30 h – Fireta infantil aquàtica al carrer Puríssima
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13 h – Ofrena i missa en honor a la Mare de Déu de l’Assumpció
18.30 h – Concert de cambra Quartet de Corda de València a l’església
19.30 h – Projecció vídeo de festes de l’any 1991 al Centre Parroquial

21.30 h – Processó en honor a la Mare de Déu, acompanyats pels xirimiters de
Planes

00.30 h – Discomòbil al carrer Puríssima

Dimarts 16
Santíssim Crist de la Fe

11.30 h – Projecció vídeo de les festes de l’any 1991 al Centre Parroquial
12.30 h – Cercavila amb la banda de música de Planes

13.00 h – Missa en honor al Santíssim Crist de la Fe
14.00 h – Paelles Populars al carrer Puríssima

Per facilitar l’organització de l’acte, serà necessari la inscripció
19 h – Gran Desfilada de Carrosses

21.30 h – Processó en honor al Santíssim Crist de la Fe
00.00 h – Discomòbil Esteban

Dimecres 17
Sant Marc

13.00 h – Missa en honor a Sant Marc
19.00 h – Representació teatral de l’obra La consulta de la doctora Xona a càrrec del

grup de teatre de la Vall, al carrer Puríssima
21.30 h – Processó en honor a Sant Marc, acompanyats pels xirimiters de Planes
22.30 h – SOPAR. Per a posar punt final a les festes, la comissió convida a tots els

veïns i veïnes del poble a sopar coques i una picadeta al carrer la Puríssima.

Dijous 18
22.00 h – Cine a la fresca

*La programació està subjecta a canvis per a més informació
www.lavalldegallinera.org

LA VALL DE GALLINERA
Del 19 al 20 d’agost

Festes de la Carroja

Divendres 19
22.00 h – Cine a la fresca
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Dissabte 20
18.30 h – Església

Concert de cambra: Alegria Trio
20.00 h – Concert de la Banda de música d’Ebo

*La programació està subjecta a canvis per a més
informació www.lavalldegallinera.org

BENISSA
Dissabte 20

Festes Partida Collao

BENISSA
Del 20 al 21

Festes Partida Benimarraig

BENISSA
Divendres 26

Festes Partida Benimallunt

LA VALL DE GALLINERA
Del 26 al 27 d’agost
Festes de Benissili

Divendres 26
22.00 h - Cine a la fresca

Dissabte 27
18.30 h - Església

Concert de cambra: Recital Líric
20.00 h - Concert de la Banda de música de Pego

*La programació està subjecta a canvis per a més
informació www.lavalldegallinera.org
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VISITES GUIADES I RUTES
BENISSA

Dimarts 2
19.00 h – Plaça Rei Jaume I

Visita guiada per llocs amb encant: Platja de la Fustera
En castellà

BENISSA
Dijous 4

19.00 h – Plaça Rei Jaume I
Visita guiada per llocs amb encant: Platja de la Fustera

En anglès

LA MARINA ALTA
Divendres 5

20.00 h – Oficina de Turisme de Xaló
Camina a la lluna 2022

Ruta Xaló - Llíber: Etnobotànica entre Ceps i Riuraus
Distància: 9km / Desnivell: 130m+ / Dificultat: Baixa

Inclou tast de productes de la comarca, tomaques, raïmet de pastor,
variat de coques, panses de Llíber, dolços tradicionals i raïm de moscatell,

suc de moscatell,vi,  cervesa i mistela.
Els participants han de portar aigua, llum frontal o llanterna.

Preu: 5 €  Assegurança Inclosa
Inscripcions ACÍ

Més informació: https://macma.org/esports - 635 636 023.

BENISSA
Divendres 12

19.00 h – Plaça Rei Jaume I
Visita guiada a la llum de la lluna plena

pel Passeig Ecològic.
En Castellà.

A la platja de la Fustera
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BENISSA
Divendres 12

19.00 h – Parada busos Alsa
Visita guiada a l’Ermita de Santa Anna

En Castellà.

LA MARINA ALTA
Divendres 12

20.00 h – Pavelló Beniarbeig
Camina a la lluna 2022

Ruta Beniarbeig, Ondara i Pamis: Rastreig al voltant del riu Girona
Distància: 6km / Desnivell: 25m+ / Dificultat: Baixa

Inclou tast de productes de la comarca, tomaques, raïmet de pastor,
variat de coques, panses de Llíber, dolços tradicionals i raïm de moscatell,

suc de moscatell,vi,  cervesa i mistela.
Els participants han de portar aigua, llum frontal o llanterna.

Preu: 5 €  Assegurança Inclosa.
Inscripcions ACÍ

Més informació: https://macma.org/esports - 635 636 023.

PEGO
Dissabte 13

20.00 h –
Senderisme en lluna plena a Ambra

inscripció obligatòria:
966400843 // 699762815

www.pegoilesvalls.es

ATZÚBIA
Diumenge 14 i 28 d’Agost

10.00 h – Tossal del llop. Urb. Les Bassetes.
Visita guiada a la Cova del Canelobre

2 euros adults 1 euro (5-10 anys)
966400843 // 699762815

www.pegoilesvalls.es
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BENISSA
Dijous 18

19.00 h – Plaça Rei Jaume I
Visita guiada per llocs amb encant

En francés.

LA MARINA ALTA
Divendres 19

20.00 h – Aparcament Fleix
Caminata a la lluna 2022

Ruta Fleix, Benimaurell: Camins de Ferradura i l’aigua més pura
Distància: 7 km / Desnivell: 200m+ / Dificultat: Baixa/mitjana

Inclou tast de productes de la comarca, tomaques, raïmet de pastor,
variat de coques, panses de Llíber, dolços tradicionals i raïm de moscatell,

suc de moscatell,vi,  cervesa i mistela.
Els participants han de portar aigua, llum frontal o llanterna.

Preu: 5 €  Assegurança Inclosa.
Inscripcions ACÍ

Més informació: https://macma.org/esports - 635 636 023.

PEGO
Dissabte 20

9.00 h – Parking Oliva Nova
Els misteris de les dunes

reserva:
parque_pegooliva@gva.es

679195227

BENISSA
Dimarts 23

19.00 h – Plaça Rei Jaume I
Visita guiada per llocs amb encant

En Castellà.
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EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dimarts 23

19.30 h – Plaça del Mercat
Inauguració de la ruta BIOsaludable

BENISSA
Dijous 25

19.00 h – Parada busos Alsa
Visita guiada a l’Ermita de Santa Anna

En Francés.

PEGO
Dissabte 27

9.00 h – La Marjal
Observació d’ocells i parotets a la marjal de pego

Ruta guiada Gratuïta.
Inscripció prèvia obligatòria: www.pegoilervalls.es

+Info: Tourist Info Pego i les Valls: Tel. 966400843 / 699762815.

PEGO
Tot el mes

17.00 h – PN de la Marjal
Passejos en barca pel Salinar

Ruta guiada Gratuïta.
Inscripció prèvia obligatòria: www.pegoilervalls.es

+Info: Tourist Info Pego i les Valls: Tel. 966400843 / 699762815.

I MÉS ENCARA
EL POBLE NOU DE BENITATXELL

Dijous 4
20.00 h – Plaça de les Mercat
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Vesprada de diversió. Bou mecànic i unflables

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dijous 11

20.00 h – Plaça de les Mercat
“Kermesse”, jocs gegants de lògica i enginy

A càrrec de l’escoleta d’estiu.

CALP
Fins al 19 d'agost

Campus d'estiu Bàsquet
Multiesports, monitors titulats, tot tipus d'activitats.

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.
Edats: de 4 a 16 anys.

Inscripcions: 615 134 466 / basketcalpe@gmail.com / Oficina CB Ifach Calp.
Preu: 45 € per setmana / descompte per a famílies del 10%.

Instal·lacions: Pavelló Municipal Domingo Crespo, Esplai Park, ‘Pista Azul’.
Organitza: C.B Ifach Calp.

CALP
Fins al 19 d'agost

Campus ADN Futbol Calp
Edat: de 4 a 15 anys / De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.

Preu: una setmana 65 € / quinzena 120 € / mes 225 €.
Inscripcions de 17.00 a 20.00 h a les oficines ud. Calp

Telèfon 678891785 – Ayo - 691158755 Maik.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
Dijous 25

18.30 h – Pous de l’Abiar
Nit de Bruixes, Pous de l’Abiar

18.30 h Ruta teatralitzada de l'Abiar
19.30h Contacontes “Cuentos de la luz apagada” a la cova de les Bruixes.

Punt de trobada als pous de l’Abiar
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AVANÇAMENT DE SETEMBRE….
DÉNIA

Del 2 al 4 De Setembre
22.00 h – Plaça del consell

XXIX Mostra Internacional de Folklore

DONA’T D’ALTA – FENT CLIC ACÍ
O seguiu-nos a les Xarxes Socials!

MANCOMUNITAT CULTURAL DE LA MARINA ALTA

XARXA JOVE DE LA MARINA ALTA

XARXA ESPORTIVA DE LA MARINA ALTA

www.macma.org
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ACTUALITAT
La MACMA amplia el seu wikiloc comarcal amb més de 57 noves rutes urbanes

per descobrir els pobles de la Marina Alta

La MACMA a través de la seua àrea de treball de patrimoni i cultura, presenta les
noves rutes urbanes que discorren per tots els pobles de la Marina Alta amb la intenció de
donar a conèixer el patrimoni cultural existent i reivindicar un perfil de visitant que puga
gaudir descobrint la història i la cultura de la comarca. La tècnica de patrimoni i cultura de
l’entitat, Núria Gómez Bolufer, ha destacat que “algunes d’aquestes rutes ja estaven
creades pels diferents ajuntaments però d’altres les hem dissenyat des de la MACMA per
donar a conèixer el principal patrimoni cultural de cada poble de la Marina Alta. A més a
més –ha continuat explicat la tècnica– ens resulta fonamental reivindicar un perfil de
visitant que busque aquest tipus d’experiències, més enllà del sol i platja habitual”.

Imatge de la campanya de llançament de les noves rutes urbanes.

La campanya de difusió i promoció d’aquestes noves rutes urbanes, està recolzada
per la recentment estrenada àrea d’esports, ja que les característiques dels passejos que
ara s’estrenen al wikiloc comarcal de la MACMA, permeten realitzar caminades saludables
per a practicar, habitualment, per la població de la Marina Alta, amb una clara intenció de
promoure hàbits saludables per a tots els públics.
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Els passejos inclouen diferents propostes per a tots els gustos i condicions físiques,
així podrem trobar des de passejos de fins a 13 km per a visitar els riuraus de Pedreguer,
per exemple, fins a a 330 metres de passeig per les cases senyorials del Ràfol d’Almúnia. A
més a més, totes les rutes discorren, o bé per nuclis urbans, o bé per camins agrícoles
asfaltats, garantint així la seua accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda o
famílies amb xiquets menuts i carros.

Entre l’equip tècnic de cultura i esports s’ha dissenyat un pla de comunicació pel que
cada setmana es faran recomanacions per realitzar les noves rutes urbanes del wikiloc, i
així anar descobrint racons i patrimoni de la Marina Alta mentre realitzem pràctiques
saludables.

Imatge de la campanya de llançament de les noves rutes urbanes.

Des de la presidència de la Xarxa Esportiva de la Marina Alta, amb Mar Chesa al
càrrec, s’ha valorat molt positivament la iniciativa, “per a la nova Xarxa Esportiva de la
Marina Alta ens resulta fonamental realitzar i teixir projectes transversals a totes les àrees
de la Mancomunitat i les rutes són perfectes en aquest sentit, perquè combinen territori,
cultura i pràctiques saludables per a totes les edats. Que siga dit de pas –ha assenyalat
Mar– és un dels eixos a treballar dins del Pla estratègic d’esports de la Marina Alta que es
realitzà l’any 2021 i en el que ara comencem a treballar”.

Des de l’àrea d’esports, amb el nou tècnic, Rodrigo Cano Colino, al capdavant, s’ha
volgut destacar que “a través de la Xarxes Socials també aprofitarem per educar sobre els
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beneficis de la pràctica habitual de caminar, ja que es tracta d’un exercici de baix impacte
que permet millorar la circulació, disminueix el risc de cardiopaties, aumenta la fortalesa
òssia, redueix estrés, ansietat… millorem la nostra concentració i un llarg etcètera que
anirem contant-vos al llarg d’aquesta campanya”.

Per la seua banda, José Ramiro Pastor, president de la Mancomunitat, ha destacat la
importància d’apostar per un i una visitant de proximitat, respectuosos amb el medi
ambient i la cultura dels nostres pobles i dels seus habitants “en aquest sentit i seguint la
línia que ha comentat Mar de treballar de forma transversal, des de les àrees de cultura i
patrimoni i la d’esports, s’estan dissenyant uns vídeos didàctics que permetran, tant al
visitant com a les persones que viuen a la comarca, aprendre bones pràctiques del bon
excursionista i com comportar-se com a usuàries d’eixes rutes proposades. Es tracta de fer
un passet més - ha remarcat el president de l’entitat - i fer reflexionar al voltant de la
necessitat de la sostenibilitat del patrimoni natural i cultural de la Marina Alta, podem gaudir
i fer ús del patrimoni però cal prendre consciència de la necessitat de cuidar el nostre
entorn”.

Imatges d’alguns dels llocs que trobarem realitzant les rutes urbanes.

Enllaç al wikiloc comarcal:
https://ca.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=7270167&r=1
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RESSENYES
NOVEL·LA
Just Sellés i López
Amira. L’última flor de la muntanya
Edició La Muntanya, 2019

Just, nascut en Beniarrés l’any 1969, és enginyer d’obres
públiques i enginyer marítim, professió que va abandonar en
2008 per a dedicar tot el seu temps a l’escriptura. És escriptor i
fotògraf, i ha creat diverses novel·les i foto-llibres.

L’autor tanca una trilogia de llibres dedicats a la geografia del
paisatge i la història de les comarques valencianes amb “Amira.
L’última flor de la muntanya”.

El llibre tracta d’Amira, una xica que va ser empenyorada al
rei Conqueridor quan València fou lliurada als infidels. La
seua aventura, amb els rumors de la guerra sempre
presents, està repleta d’espiritualitat, ja que inverteix la seua
nova vida en aprendre moltes coses, com el poder curatiu
de les herbes i les pedres del territori de Diània, l’alquímia, el
coneixement de cada amagatall i coves que hi ha a la
muntanya, i la màgia heretada dels primers pobladors amb
les pintures rupestres. Tot açò li obri les obscures portes de
l’inframón en una cova, amb el mite de les nàiades, nimfes i
tresors ocults, les quals són conegudes per la famosa llegenda del Barranc de
l’Encantada.

La novel·la, contada des de la perspectiva del bàndol àrab, és una reivindicació del
seu llegat cultural. A més, relata molts fets històrics que ens ajuden a conèixer els
orígens del territori Diània.
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POESIA
Carles Mulet i Grimalt
I tots els ulls oberts cap enfora
Edicions 96, 2021

Carles, nascut en Gata l’any 1953 i resident en
Pedreguer, és llicenciat en filologia catalana i ha treballat
com a mestre de primària, assessor psicopedagògic de
CEP, assessor tècnic de valencià i professor de valencià,
llengua i literatura a l'ensenyament secundari. També,
ha sigut autor i coautor de diversos llibres de text,
novel·les i poesies, i d’altres materials didàctics per a
l’ensenyament de la llengua principalment. Ha realitzat

estudis i comunicacions en diferents àmbits de recerca, com la toponímia, la història
i la política. Actualment està jubilat.

L’autor ens deixa a disposició en aquest llibre una vintena de poemes que celebren
complaure de la vida tranquil·la amb tot allò que comporta, com la plena sensualitat i
el contacte amb la natura. A més, està relatat amb un llenguatge poètic despullat, per
a induir-nos a gaudir dels poemes.

Dins la seua obra de creació literària, hi ha diferents
tipus de llibres per a conéixer. Com les narracions “Els
mons d’Aixa”, “Amarg com el sèver” i “Cossos i mossos”;
com les poesies “Crestalls de desig”, “Quadern de sal”,
“Viatjar descansa”, “Talismà” i “Naixement d’Islàndia”;
com les traduccions de poetes com René Char o Paul
Verlaine; com els llibres de text i altres materials
didàctics; com les crítiques i estudis literaris que ha
exercit; i com les publicacions periòdiques de La
Comarca i El País, i en la revista L’Aiguadolç.

Des del 2021, és vocal pel País Valencià de l’Associació
d’Escriptors en Llengua Catalana.
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MÚSICA
Pupil·les
Tot i res
Halley Supernova, 2022

Pupil·les és un grup de música valencià format
per les cantants Natàlia Pons i Mireia Matoses,
i pel DJ Rule, Joan Rodríguez. El grup de rap
feminista, junt amb altres estils com hip-hop,
punk i reggaeton va sorgir l’any 2014 en
Benimaclet, amb el nom de Pupil·les Dilatives.

El grup ha creat el seu segon disc anomenat “Tot i res”, 10 cançons on han deixat de
costat el seu estil musical per a crear una música més alegre, emotiva i animada, a
més de crear les lletres amb la intenció que les persones es senten identificades,
sobretot les de la mateixa generació que el i les artistes. Aquestes lletres són
optimistes i reivindicatives, i parla de temes com l’amor, el sexe i l’amistat a partir de
les vivències del i les artistes.

L'àlbum musical conté les cançons:
“Que no s’acabe mai”, “Menjar-te la
boca”, “Lluny del teu melic”, “La
paret”, “Estem bé”, “Diva”,
“Formentera-València”, “Fer-ho lent”
“Festa Major” i “Tota estiu” i està
disponible tant en el seu canal de
YouTube, com els de Spotify o
Deezer.
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L’ENTREVISTA DEL MES
ENTREVISTA A FANNI MAS I ESCRIVÀ,

PILOTARIA DE BENIARBEIG CAMPIONA AUTONÒMICA
DE RASPALL FEMENÍ SUB-23.

Fanni és una pilotaria de Beniarbeig que ha sigut guanyadora, junt amb la seua
companya Ana de Beniparrell, de la modalitat de raspall en la categoria sub-23 en la
Comunitat Valenciana l’any 2018. Aquest va ser el resultat d’una final magistral en
el Trinquet d’Alcàsser, amb el sublim resultat de 25 - 0.

A més, no és la primera vegada que les habilitats de la jugadora la proclamen
campiona, ja que va guanyar el I Circuit Sub-18 de raspall femení l’any 2016,
disputat en el Trinquet de Pelayo. Aquesta final la va guanyar junt amb la seua
-companya Lucía, obtenint el favorable resultat de 25 - 15.

Durant aquestes finals, la pilotaria, amb el color roig equipat, i en moltes altres
ocasions, ha evidenciat la grandesa de les seues habilitats de raspall i la seua
passió pel joc.
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Des de quina edat pràctiques
l'esport? Com va ser el teu primer
contacte amb ell?

Practique la pilota valenciana
des dels 10 anys, el meu primer
contacte va ser en pilota a
l'escola, el meu tutor era
entrenador de pilota, ens va
motivar a jugar el pilota a
l'escola, en la gran sort que
vàrem quedar campiones, des
d'ahí em vaig adonar que
m'agradava i em vaig apuntar al
meu poble.

A banda de la pilota, practiques
algun altre tipus d'esport o
activitat física complementària
que t'ajude en la preparació física
i mental?
Abans de jugar a pilota jugava a
futbol.

De cara als nostres lectors i
lectores, ens podries explicar
quines modalitats de raspall
existeixen i les seues
diferències? Quines són les que
practiques tu?

Modalitats de pilota valenciana
hi ha moltes, raspall és una
d'elles.

Les modalitats que existeixen
són les següents:

Estil directe: on els equips estan
encarats i s'han d'enviar la pilota
d'una meitat del camp a l'altra.
Per ordre alfabètic, les
modalitats reconegudes per la
Federació de Pilota Valenciana
són:

Escala i corda: practicada en els
trinquets amb una corda de vora
2 m al mig de la canxa que
separa els dos camps i per
damunt de la qual ha de passar
la pilota, i que li dóna una
especial dificultat tècnica.
Juntament amb el Raspall,
compta amb jugadors/es
professionals.

Galotxa: Similar a l'escala i corda
però jugant-se al carrer (natural o
artificial).

Galotxetes: Aquesta modalitat es
juga en la galotxeta, una xicoteta
canxa entre un o dos jugadors
per equip. Es disputa a l'aire,
aconseguint-se un 'quinze' cada
volta que la pilota del o la rival
toca o no aconsegueix passar la
corda o s'introdueix la pilota en

un dels caixons (forats als
cantons de la galotxeta) del rival.
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Llargues: Sembla que és la
modalitat més antiga, es juga al
carrer, i té com a característica
(que les altres modalitats han
perdut) l'existència de les ratlles,
una mena de meitat del camp
mòbil. Té variants com la Palma i
la Perxa. Per ser la més propera
a l'origen comú ha servit de base
per reglamentar el Joc
internacional dels Campionats
Internacionals de Pilota.

Màdel: variant de les galotxetes
adaptada a les canxes de pàdel.

Pilota blanca: Modalitat
practicada a l'Horta Nord, avui en
dia reivindicada per les Falles de
València.

Pilota grossa: Modalitat només
jugada a l'Abdet i a Parcent,
precursora de les Galotxetes.
Consisteix a jugar a les Llargues
en un trinquet.

Raspall: És l'altra modalitat, a
més de l'Escala i corda, que
compta amb jugadors/es
professionals. Es juga en trinquet
o al carrer, i el nom ve del fet que
el o la pilotaria ha de raspar el
terra amb la mà per tornar la

pilota, per què sovint hi va
rodant. És la modalitat més dura
físicament.

Estil indirecte: els dos equips
comparteixen canxa i s'enfronten
llançant la pilota contra un
element (mur), anomenat frontó.
Després que la pilota rebote li
toca a l'equip contrari.

Les modalitats reconegudes per
la Federació de Pilota
Valenciana són:

Frare: Cada jugador/a colpeja la
pilota de manera alterna havent
d'impactar aquesta en el frontis
per damunt d'una ratlla situada a
una alçada de 90 cm i botant
dintre dels límits establerts en la
canxa.

Aquesta modalitat compta amb
unes regles similars a les del
Frontó, però en una canxa
lleugerament diferent:
dimensions un poc menors i amb
dos bisells, coneguts com a
frares en els cantons del frontis
que permeten que la pilota faça
efectes estranys quan impacte
en ells.

Frontó: Aquesta modalitat es
diferencia del frontó basc en les
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dimensions (més curtes) de la
canxa i les característiques de la
pilota (més ràpida). Existeix una
versió utilitzada en campionats
amb participants d'altres països
anomenat frontó internacional.

Des que vas començar en el món
de la pilota, com ha sigut la teua
evolució. Conta'ns com has anat
fent-te gran i a quins nivells has
competit: A escala local,
comarcal, autonòmic, nacional
i/o internacional?

Vaig començar a les escoles
esportives del meu poble,
després vaig començar l'escola
de tecnificació. En 2014 vaig
rebre una telefonada del
seleccionador que estava
preseleccionada per a les
seleccions inferiors. En 2015
vaig ser seleccionada per anar a
Itàlia en la selecció valenciana de
pilota, on vam ser Campiones
d'Europa d'One Wall (joc
internacional) junt en Mar i
Victòria.

Les seleccions inferiors són
sub-15, sub-17 i sub-19, en el
sub-17 es va disputar a València i
en sub-19 es va disputar a
Portugal, ens vam proclamar
campiones d'Europa

d'One Wall els tres anys. En la
modalitat de raspall vaig
començar jugant en 3era i he
anat guanyant campionats fins a
arribar on estic actualment que
és 1a.

Has aconseguit anar sumant un
bon nombre de premis en
raspall? Creus que açò ha
afavorit que hagen canviat la
perspectiva que tenen de tu com
a jugadora dona dins del món de
la pilota?

Si, cada vegada que he guanyat
un campionat m'han donat la
possibilitat d'anar jugant
campionats en més importància i
confiant en mi.

I com viu Fanni les finals? La
pressió i els nervis, les
emocions... Com has viscut
aquestes finals en les quals has
estat guanyadora? T'esperaves
aquests resultats abans de
començar els campionats?

En les finals personalment em
pose molt nerviosa al principi, va
passant el temps i vaig perdent
un poc els nervis. Les últimes
finals he anat un poc més
tranquil·la i segura, ja que
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confiava en les meues
companyes.

Els resultats no els esperava,
hem senc molt feliç d'haver
aconseguit estos resultats,
perquè per a la meua carrera
professional són avantatges.

Com veus la situació actual de la
pilota valenciana? Creus que la
pilota està en un bon moment en
la nostra comarca?

La situació de la pilota
actualment pense que es podria
millorar, ja que és cultura i
tradició de la nostra terra.
S'hauria de donar més
importància aquest esport.

Al fil de la pregunta anterior, com
veus a la dona en el món de la
pilota? Si pogueres demanar tres
desitjos en aquest sentit per
millorar la visibilitat i el joc de la
pilota i la dona quins serien?

La imatge de la dona a l'esport
no té la visibilitat que hauria de
tindre. Actualment, la dona en la
pilota valenciana a poc a poc va
tenint més rellevància, facilitats i
ajudes les quals fan que la dona
s'integre en el món de la pilota i
tinga més paper. Actualment, la

federació està treballant més per
elles.

Un desig seria arribar a les
mateixes condicions que els
xics.

I la Fanni que mira al futur com
s'imagina? T'interessaria
dedicar-te professionalment a la
pilota?

Dedicar-se a la pilota femenina a
hores d'ara no podria, en un futur si
les condicions meu permeten sí
que m'agradaria.
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