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MÚSICA CLÀSSICA

Calp
Recital de piano d'István Szekely
Dijous 3 · 20:00h · Saló Blau
A benefici de la fundació Josep Carreras contra la leucemia.
Entrada: 10 € en el Hall del saló Blau.
Reserves: ilusionartecalpe@gmail.com

La Vall de Gallinera
EntreCellos
Dissabte 5 · 18:30h · Església d’Alpatró
Concert de cambra.

Xàbia
Cants d’amor Grup Polifònic Ars
nova
Dissabte 5 · 21:00h · Església Mare de Déu de Loreto
Concert de la tardor Cants d’amor Grup Polifònic Ars nova. 

Xàbia
Concerts extraordinaris de Santa
Cecília
Dissabte 12 · 21:30h · Esglèsia de San Bertomeu
Programació d'actuacions en honor a Santa Cecília els dies 6, 12, 13 i
19. 

Calp
Concert Coral Ifach
Dimarts 22 · 19:30h · Saló Blau
Concert coral Ifach en honor a Santa Cecilia
Entrada gratuïta limitada a l'aforament.
Organitza: Regidoria de Cultura

ALTRES MÚSIQUES

Beniarbeig
QUEEN Forever
Dimecres 2 · 20:00h · Teatre-Auditori
Concert homenatge a Queen presentat per «CHESS».
Entrades 20 € a magnum.concerts@gmail.com o 618 017 201.

Pedreguer
XXIII Festa de la música, XXVI Aplec
de Danses
Dissabte 5 · 19:00h · Pista Espai Cultural
 Grup de Danses Pedreguer .
 Grupo de coros y danzas la Encinilla. Torre de Santa Maria
(Cáceres).

Ondara
Entre tangos, boleros, havaneres ...
Dissabte 5 · 19:00h · Auditori Municipal d’Ondara
Entre tangos, boleros, havaneres … 
Cor, Solistes i Ensemble de La Rectoria
A benefici de l’AECC
Donatiu: 5€ (Entrades: Junta local AECC Ondara)

Benissa
Concert banda juvenil
Dissabte 5 · 19:30h · Centre d’Art Taller d’Ivars
Concert banda juvenil dins dels actes de la festivitat de Santa
Cecília, sota la direcció de Javier Santacreu.
Organitza: Societat Lírica i Musical de Benissa.

Benissa
Nit d'albades
Dissabte 5 · 22:30h
Nit d'albades dins dels actes de la festivitat de Santa Cecília.
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Benissa
Cercavila de la societat lírica i
musica i arreplegada del nous
músics de la banda
Diumenge 6
Dins dels actes de la festivitat de Santa Cecília. Al matí del
diumenge.

Xàbia
Cercavila per arreplegar als nous
músics
Diumenge 6 · 11:00h · Centre Artístic Musical Xàbia
Programació d'actuacions en honor a Santa Cecília els dies 6, 12, 13 i
19. 

Benissa
Concert d'homenatge als
internacionals morts a Benissa
Diumenge 6 · 12:00h · Cementeri Municipal
A càrrec de la Colla de Xirimiters Pere Bigot.

Calp
X Festival Internacional de Música de
Tardor
Dijous 10 · 20:00h · Saló Blau
Recital poètic musical a càrrec de Germain Droogenbroodt (poeta)
i Vicent Ballester (guitarra)
Entrada: 12 € a partir de les 19:00 h en el Hall del Saló Blau.
 

Ondara
VI Fira Marina Alta amb els 5 sentits.
L'oïda
Del 12/11 al 13/11 · 10:00h · El Prado
Dissabte 12 de novembre · De 10 a 14.00 h i de 16.30 a 21.00 h

10.00 h – Obertura de la VI Fira Marina Alta, amb els 5 sentits.
12.00 h a 12.30 h – Inauguració oficial. Les autoritats comarcals
eixiran des de
l'Ajuntament i es dirigiran al Prado, acompanyades de la Colla de
dolçaines i tabals

d'Ondara.
13.00 h - Acte de reconeixement a la trajectòria cultural dels
col·lectius musicals de
la Marina Alta. Amb la Federació de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana -
Àrea Marina Alta i la Federació Valenciana de Dolçainers/res i
Tabaleters/res - Àrea
Marina Alta L'acte estarà amenitzat per una representació musical
de les diferents
Societats Musicals de la comarca.
17.00 h - Taula rodona 'L'evolució i recuperació de la dolçaina i el
tabal, i el seu
posicionament en els conservatoris de música'. A càrrec de la
Federació Valenciana
de dolçainers/res i tabaleters/res.
18.00 h - Taula rodona 'La candidatura de les Societats Musicals
Valencianes a
Patrimoni Immaterial de la Humanitat - UNESCO'.
19.00 h - Presentació del llibre 'Una aproximació al folklore de la
Comunitat
Valenciana'. A càrrec de l'autor Pol Alcaide. Conferència-Concert
amb una breu
introducció a la música medieval amb instruments artesanals
medievals i
tradicionals.
20.00 h - Presentació musicada del 'Calendari contra el càncer
2023' a càrrec de
l'Associació contra el Càncer. La presentació musicada estarà
amenitzada per Marta
Fornali.
Diumenge 13 de novembre · De 10 a 14.00 h i de 16.30 a 19.30 h

De 10.00 a 14.00 h – Taller de construcció d’instruments de canya, a
càrrec de
Miquel Claramunt. Fabriquem Murgues i Repicador (Per a tots els
públics).
D'11.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 19.00 h - 'Ressona la Marina'
Microconcerts en
directe
11:00 h – Cercavila inicial amb Benibatuka (la Vall de Gallinera).
11.30 h - 'Micro-concert de Jean Jass' (Orba, Xaló i Pego)
12.15 h - Eva Olivencia presenta el seu disc 'Viure' (Dénia)
13.00 h – Actuació de la Rondalla de l'Escola Municipal de Música
d'Orba
17:00 h - Rebeca Mut presenta el seu disc ´Dones Salvatges´ i
novetats en acústic.
17.45 h - 'Concert de 5FanBrass' (Xàbia, Gata de Gorgos, Ondara, El
Verger i el Poble
Nou de Benitatxell).
18.30 h - 'Concert-presentació del disc El Mirall de Kela (Pego)
*Durant tot el cap de setmana: Parades artesanes amb productes
de proximitat i
degustacions de la Marina Alta.



 La Guia MACMA NOVEMBRE 2022
www.macma.org

4

Benissa
Concert extraordinari
Dissabte 12 · 19:30h · Auditori Teulada-Moraira
Dins dels actes de la festivitat de Santa Cecília, sota la direcció de
Miguel Ángel Grau Martínez.
Presentació dels nous músics i homenatge a “Les Cecilianes".
Organitza: Societat Lírica i Musical de Benissa.

Ondara
Calendari de la Junta local de l’AECC
d’Ondara 2023
Dissabte 12 · 20:00h · Edifici del Prado
Presentació musicada .

Benissa
Cercavila de la societat lírica i
musica i arreplegada de les
"Famílies Cecilianes"
Diumenge 13
Acte dins de la festivitat de Santa Cecília. Dinar de germanor.
Matí del diumenge.
Organitza: Societat Lírica i Musical Benissa.

Dénia
La guardiana de las historias
Diumenge 13 · 12:00h · Teatre Auditori
Festival de Dansa Contemporànea.
Entrada lliure.

Xàbia
Concert de la Banda Jove i
Orquestra Jove
Diumenge 13 · 20:30h · Església Sant Bertomeu
Programació d'actuacions en honor a Santa Cecília els dies 6, 12, 13 i
19. 

Gata de Gorgos
Banda unió Musical de Gata, Santa
Cecília 2022
Dissabte 19 · 18:00h · Casal de la música

Santa Cecília 2022.
Banda unió musical de Gata.
Dissabte 19 de novembre
18.00 h Cercavila recollida de nous músics i cant de l’aurora.
Dissabte 26 de novembre
Concert de Santa Cecília
19.30 h Concert al Casal de la Música.

Ondara
Concert de la Banda Juvenil de
l’UMO
Dissabte 19 · 19:00h · Auditori Municipal d’Ondara
Santa cecília 2022 - Unió musical d'ondara 
 

Dénia
Concert de Santa Cecília
Dissabte 19 · 20:00h · Teatre Auditori
Agrupació artística musical de dénia.
Entrada lliure amb invitació. Les invitacions es podran recollir a
partir del dia 2 de novembre en horari de 16 h a 20 h. en el local de
la Banda, i, si en queden, el dia del concert una hora abans en la
taquilla.

Pedreguer
Concert de Santa Cecília
Dissabte 19 · 20:00h · Pista Espai Cultural
Concert  de  la  Banda  de  l'Escola  de  Música,  dirigit  per  Merché
Femenia Simó.

Dénia
Concerts Malcriat, Cultivepà, Bacora
i Oceäns
Dissabte 19 · 20:00h · La mistelera
Programació dins de 35 edició de l'aplec de la marina.
Preu entrada soci 5 € / no soci 6 €.

Pedreguer
Banda de l’Escola de Música
Dissabte 19 · 20:00h · Pista Espai Cultural
Dins de la programació XXIII Festa de la música 2022.
Concert de Santa Cecília.
Direcció:  Merche Femenia Simó.
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Xàbia
Concert de la Banda del Centre
Artístic Musical
Dissabte 19 · 21:30h · Sant Bertomeu
Programació d'actuacions en honor a Santa Cecília els dies 6, 12, 13 i
19. 

Dénia
Dilluns amb Jazz, Jorge Riera Gypsy
Trio
Dilluns 21 · 20:00h · Casa de Cultura
Dilluns de Jazz amb Jorge Riera Gypsy Trio, Jorge Riera és un
guitarrista amb una àmplia trajectòria en el terreny musical i una
àmplia formació que culmina amb el títol superior de música en el
Conservatori de València, especialitat de Jazz.
Entrada: 15 € en la web i en taquilla una hora abans del concert.
Organitza: Sniblor produciones.

Calp
Concert Rondalla de Calp
Divendres 25 · 20:15h
Parròquia Verge de les Neus
Organitza: Regidoria de Cultura
Col·labora Parròquia Verge de les Neus

Ondara
Concert de Santa Cecilia per l’UMO
Dissabte 26 · 19:00h · Auditori Municipal d’Ondara
Santa Cecilia 2022 - Unió musical d'Ondara.

Pedreguer
Concert de Santa Cecília
Dissabte 26 · 20:00h · Pista Espai Cultural
Concert de la Banda del Centre Artístic, dirigit per Vicent Vives.

Pedreguer
Banda del Centre Artístic Musical
Dissabte 26 · 20:00h · Pista Espai Cultural
Acte dins de la programació XXIII Festa de la música 2022.
Banda del Centre Artístic Musical.
Concert de Santa Cecília.
Direcció:  Vicent Vives.

Calp
Concierto unión musical en honor a
Santa Cecilia
Dissabte 26 · 20:30h · Auditori
Entrada gratuïta limitada a l'aforament
Organitza: Regidoria de Cultura

DANSA I BALLET

Benissa
Curs de flamenc
De l'1/11 al 30/11 · 19:00h · L'Encontre
Per a joves i adults.
Horari: dimarts de 19 h a 20 h.
Inscripcions: 610 262 401.
Organitza: Josefa Ivars.

Dénia
VI Dénia Tango Festival
Del 3/11 al 6/11 · A determinar
Més informació en: www.ataquetango.com

Pedreguer
XXVI Aplec de Danses
Dissabte 5 · 19:00h · Pista Espai Cultural
XXVI  Aplec  de  Danses  Amb  l’actuació  del  Grup  de  Danses
Pedreguer, 

Grupo de coros y danzas la Encinilla Torre
 de Santa

Maria (Càceres).

Pedreguer
XVIII Festa de la Dansa Ballada
popular, als Porxes
Diumenge 6 · 11:00h · Pista Espai Cultural
Dins del programa XXIII Festa de la música 2022.
11.00 h    XVIII Festa de la Dansa  Ballada popular, als Porxes .
14.30 h    Dinar.
En acabar de dinar (16.00 h, aprox.) actuació per determinar.
Tiquets per al dinar (paella):  10 €.
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Dénia
VIII Festival de dansa
contemporànea
Del 9/11 al 13/11 · 13:20h · Teatre Auditori
Dia 9 a les 20.00 h Entrada lliure fins a completar aforament.

- SHARQI 15’. Projecció de videodansa. Coreografia i interpretació:
Joan Bernat Pineda. Música en directe. Rafel Arnal, veu; Spyros
Kaniaris, Lyra de Pontos i guitarra espanyola. Projecció film de
dansa: Escola de Cinema Riurau. Tradicions musicals diverses, com
la grega i la valenciana, s’uneixen per cantar al film de dansa Sharqi
de Joan.
- Bailar EL GERRO. 40’ aprox. Documental. Esmov Arte del
Movimiento en col·laboració amb  l’Escola de Cinema Riurau.
Documental de dansa amb intervencions i testimoniatges en directe
del procés creatiu conformat a l’entorn de la Torre del Gerro.
 

Dia 10 a les 20.00 h Entrada: 8 €.
- VDF2022. VALENCIA DANCING FORWARD. Coreografies de Nacho
Duato, Hilde Kock, Javier Rodríguez, Frank Pedersen, Zoë Ash-
Brown
El programa VDF 2022 és un espectacle d’una hora de durada que
compta amb l’actuació de ballarins nacionals i
europeus. L’espectacle està conformat per cinc peces de dansa que
combinen a la perfecció els estils clàssic i contemporani.

Dia 11 a les 20.00 h Entrada 8 €.
- PLASMA. 15’ Solo de Raquel Jara Domínguez. Plasma brolla com
un manifest al dolor, un viatge cap a l'interior del nostre ésser que
naix i mor en la parada. Un cos i una ment atrapats en els límits del
seu propi espai que donen vida a un soroll, que no sap com
detindre's. un
cos que alberga la tensió i el pes del passat i que només a través
del moviment troba la manera de sacsejar aqueix
dolor. Com és el moviment de la ment? Quin és el ritme? És possible
silenciar-la? Com navega a través del cos? A
partir d'aquestes idees, reflexions i l'ús d'imatges, es construeix el
procés mantenint un diàleg constant entre el cos
i la ment donant finalment espai a una pell que crida i visibilitza allò
que ha sigut silenciat.

- EL PASTOR. 35’ Solo de Roberto Torres. Companyia Nómada. En
moments com el present en què la societat està fràgil, apareixen
encara més visionaris, líders, coaches i pastors per a guiar els
ramats. Donen discursos amb les seues veritats que llancen
precisos amb crits per als rebels i seductors per als mansos.

Dia 12 a les 20.00 h Entrada: 10 €
- CLANDESTINO. Cia. Otra Danza.
Direcció artística i coreografia: Asun Noales. Asistente: Kike
Guerrero
Intèrprets: Carmela García, Rosanna Freda, Alex Espinoza y
Sebastián Rowinsky

Coreografia tango: Sebastián Rowinsky.

“FESTIVAL PROVINCIAL D’ARTS ESCÉNIQUES 2022”. Diputació
d’Alacant.
Dia 13 a les 12.00 h DANSA EN FAMÍLIA 53’. Entrada: lliure fins a
completar aforament.

- LA GUARDIANA DE LAS HISTORIAS.
Coproducció: Palau de la Música, Festival Circuito Blucles i Cia. La
Casa Amarilla
Direcció artística: Cristina Gómez Vicente. / Coreografia i intèrprets:
Cristina Gómez Vicente i Ana Lola Cosin Torada.
 / Actriu: Inés Gómez. / Música: Arpa: Ángel Ibáñez; Oboè: Cristina
Garcia Cambronero.
Recomanat a partir de 5 anys.
Entrades en taquilla: el mateix dia una hora abans.

Calp
" II Festival de Flamenco"
De l'11/11 al 19/11 · 20:00h · Auditori
Divendres 11
"Flamenco por Derecho", Antonio de Verónica i Sarai Cortés.
Entrada gratuïta amb invitació.
Dissabte 19
“Épicus”, Companyia Flamenca la Lupi.
Entrada 22 €.

Calp
"Epicus"
Dissabte 19 · 20:00h · Auditori
La companyia flamenca la Lupi presenta “

Épicus
”

Entrada 22€.
Venta online a través de https://www.instanticket.es/
Organitza: Regidoria de Cultura

TEATRE

Dénia
Germans
Dissabte 5 · 20:00h · Teatre Auditori
De Pascual Alapont.
Entrades per la web o en taquilla el mateix dia.

https://www.instanticket.es/
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Calp
El credito de Jordi Galcerán
Diumenge 6 · 18:30h
De Sahara Teatre.
Edat: majors de 7 anys, comedia, entrada gratuita amb invitació
Entrada gratuïta amb invitació.
Retirada d'invitacions: dissabte 5 de 8:00 a 14:00 h i diumenge 6 de
16:00 a 17:30 h.

Ondara
Cube
Diumenge 6 · 19:00h · Auditori Municipal d’Ondara
«J.M. Gestió Teatral» presenta «Cube».
Teatre per a tots el públics.
A vegades…la solució està més enllà de les nostres quatre parets.
(Esdeveniment sense entrada fins completar aforament.) 

Benissa
Dona sola
Divendres 11 · 22:00h · Al Saló Cultural
A càrrec de Titella Teatre.

Entrada gratuïta.

Pego
Nits de Sainet, Bones de Conformar i
Ai Ramón
Dissabte 12 · 19:00h · Teatre Municipal de Pego
Valentes i Positives de Pedreguer.
Entrada Anticipada: Casa de Cultura i Membres de la Junta
Col·laborativa: 5 €.
Els beneficis es dedicaran a la investigació del càncer.

Calp
"Don Quijote en los infiernos"
Diumenge 13 · 18:30h · Auditori
Atrote teatre presenta "

El Quixot en els inferns
" de Antoio Maciá.

+ 7 Comèdia. Entrada gratuïta amb invitació
Retirada d'invitacions:

Dissabte 12 de novembre de 8:00h a a 14:00h
Diumenge 13 de novembre de 16:00h a 17.30h.

Organitza: Regidoria de Cultura

Dénia
Blanca Oteyza en Margarita Xirgu,
una actriz entre dos continentes
Dimecres 16 · 19:00h · Teatre Auditori
Teatre a benefici de manos unidas.
Donatiu: 10 €.
Punts de venta anticipada en les tres parròquies de la ciutat durant
el seu horari d'obertura, i la boutique carmen c/marqués de campo,
6.
En taquilla el dia d'abans de 18:00 a 20:00  el mateix dia a partir de
les 17:00 h.

Beniarbeig
Per la fam d'heretar
Divendres 18 · 18:30h · Al Teatre-Auditori
A càrrec del Grup de Teatre Beniarbeig. 

Xàbia
"Antes muerta que convicta"
Divendres 18 · 20:00h · Sala Polivalent
Teatre “Antes muerta que convicta”.
Monòleg de l’actriu Beatriz Rico.
Entrada gratuïta.

Pego
El Show de la Tia Visantica
Dissabte 19 · 19:30h · Teatre Municipal de Pego
7 € Preu de l'entrada. Punt de venta: Sabateria Pepa Gonzalez.
Organitza: Falla Plaça i Natzaré.

Calp
Un mes tú, un mes yo
Diumenge 20 · 18:30h
Amics del teatre de Castelló “Un mes tu, Un mes jo”, de Antonio
Jesús Arbeloa.
TP - Comèdia. Entrada gratuïta amb invitació.
Retirada d'invitacions:

Dissabte 19 de novembre de 8:00h a 14:00h.
Diumenge 20 de novembre: de 16:00h a 17:30h
 

Organitza Regidoria de Cultura
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Xàbia
Javea Players. The Mousetrap.
Del 22/11 al 30/11 · 17:30h · Javea Players Studio
Theatre. C/ Cronista Figueres Pacheco, 6
L'assassinat més famós d’Agatha Christie i la seua obra més
representada compleixen 70 anys.
Dirigit per Claire Schoonever.
Preu: 12.00 €.

Xàbia
Individu(e)s
Divendres 25 · 20:00h · Casa de Cultura
Teatre dedicat a la Igualtat. 
Companyia: Arsènika.
Entrada gratuïta.

Pedreguer
Esbrinant la Vida
Diumenge 27 · 18:00h · La pista espai cultural
Escrita i dirigita per Jorge San Fèlix.
Preu: 5 €.

Calp
"The Primitals"
Diumenge 27 · 18:30h · Auditori
Acte de clausura i lliurament de premis. A continuació es
representés "*The *Primals" de la companyia Yllana.
TP - Comèdia musical. entrada gratuïta amb invitació. Retirada
d'invitacions: 

Dissabte 26 de novembre de 8:00h a 14h
Diumenge 27 de novembre de 16:00h a 17:30h

Organitza: Regidoria de Cultura

TEATRE INFANTIL

Ondara
La tarasca va a la biblioteca
Dimecres 2 · 18:00h · Casa de Cultura

A càrrec de Moni Poppins.

Pedreguer
L’home dels nassos
Dijous 3 · 18:30h · Casa Municipal de Cultura
Dia de la Biblioteca. Contacontes infantil amb la Companyia: Oracle
de l’Est

Dénia
Els viatges de Monipé
Dissabte 5 · 12:00h · Biblioteca Pública de Dénia
Contacontes Infantil amb Mónica Pérez.

Ondara
Contes de la tardor
Dimecres 9 · 18:00h · Casa de Cultura
A càrrec d'Educadores Infantils.

El Poble Nou de Benitatxell
Puzle d'Històries
Dissabte 12 · 11:00h · Biblioteca Municipal
Bebecontes "Puzle d'Històries"

Dénia
Cuentos a Trazos amb Paula
Carbonell
Dissabte 12 · 12:00h · Biblioteca Pública de Dénia
Contacontes Infantil.

Dénia
Don Quixot Curiós
Divendres 18 · 17:30h · Biblioteca Pública de Dénia
Per Aktes Teatre.
Contacontes Infantil.

Dénia
"Som aquí" d'Oliver Jeffers
Dissabte 19 · 12:00h · Plaça Jaume 1
Contacontes Infantil. Per la companyia Epi Epia. Públic familiar.
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Xàbia
La Cheff Pipa
Dissabte 19 · 17:30h · Casa de Cultura
Entrada gratuïta.

Benissa
Dorotea i el bagul de l'àvia Kika
Dissabte 19 · 18:30h · Centre d’Art Taller d’Ivars.
Amb motiu del Dia Internacional dels drets dels Infants.

Gata de Gorgos
Artur i Clementina, Contacontes
Divendres 25 · 17:30h · A determinar
17:30 h Contacontes Infantil.
19:00 h Contacontes per a adults.

El Poble Nou de Benitatxell
Artur i Clementina
Dissabte 26 · 11:30h · Biblioteca Municipal
Contacontes "Artur i Clementina". 

Ondara
Les princeses també es tiren pets
Dimecres 30 · 18:00h · Casa de Cultura
A càrrec de Moni Poppins.

CINEMA

Pedreguer
Barxeres
Diumenge 6 · 18:00h · Pista Espai Cultural
Direcció: José Gayà · València 2021 ·  Duració:  20 minuts.
Curtmetratge de ficció.
Producció de Mirades Cooperativa Valenciana.
Rodat a Pedreguer i a Gata de Gorgos.
 

Pedreguer
L’art de la llata
Diumenge 6 · 18:00h · Pista Espai Cultural
Direcció: José Gayà.
València 2021 ·  Duració:  53 minuts.
Producció de Mirades Cooperativa Valenciana. 
Rodat a Pedreguer i a Gata de Gorgos.

Dénia
Cineclub "El Amor en su lugar"
Diumenge 6 · 19:00h · Teatre Auditori
Venda anticipada.
Una pel·lícula de Rodrigo Cortés.

Jesús Pobre
13a edició del Certamen, IVª en el
Montgó
De l'11/11 al 14/11 · 18:00h · Sala Multiusos del
Polideportiu de Jesús Pobre
Amb 13 documentals a concurs, 5 llargmetratges, 4 mitjà metratges
i 4 curts, un d'ells d'animació, la presentació d'un llibre: Navegant pel
cel: contes de Déus i Estrelles, a càrrec de la seva autora, la
navegant Ana Capsir; un concert, de Nova Ruth i Ramat Filastine,
sobre el viatge a bord de l'Arca Kinari, una trobada poètic-musical
Estació María Zambrano, oferta per Elfo Teatre , i la projecció en el
centre social de Dénia, en col·laboració amb el CINECLUB PESSIC de
Dénia, del llargmetratge: Pico Reixa. La veritat que la terra amaga,
presentada per l'Associació de Familiars de Víctimes del
Franquisme de la Fossa comuna número 21 de Paterna, presidida
per Pilar Taberner.

14 viatges:
-D'emigració/immigració: Mogoneba record d'un viatge, de Mar
Garro; Island of turtles, de Genjo Selwa i Jan
-Amor: Karim , de Gonzalo Ballester.
-A la memòria històrica: Pico Reixa . La veritat que la terra amaga ,
de Remedio Malvarez i Arturo Andujar.
-De superació: Bangko k -Barcelona a peu, de Quim Badenes; El
Navegant Solitari, de Rodolfo Armando Petriz.
-Ecològic: Made in, d'Eva Marin.
-Per les guerres africanes: Mama, de Pablo de la Noia.
-Quotidià i en bucle: Loop de Pablo Polledri.

Art: d'artistes polifacètics amb Viatge a alguna part d'Helena de
Plans; de la pintura amb Zurbarán i els seus 12 fills, d'Arantxa
Aguirre; literaris, amb Lucie et Maintenant, de Simone Fürbinger,
Nicolas Humbert i Werner Penzel, revivint el viatge de Carol Dunlop i
Julio Cortazar; El retaule de les Meravelles. Anotacions per a una
pel·lícula sobre el Quixot, de Guillermo G.Peydro; i poètic amb Li tour
du livre, de Maxime Cotton.
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Comptarem amb la presència de: Helena de Plans ( viatge a
Alguna part); Eva Marin (Made in); Quim Badenes i Jenn Bajko
(Bangkok Barcelona a peu); Arantxa Aguirre (Zurbarán i els seus
dotze fills); Guillermo G. Peydro (El Retaule de les Meravelles);
Gonzalo Ballester (Karim); i Maxime Coton (Le Tour du Livre)

Es donarà a conèixer als mitjans la pel·lícula més votada pel públic,
únic jurat del certamen. Tots els treballs seleccionats rebran un
trofeu, obra d'artesania local, a càrrec del taller de ceràmica “De
Fang Cuit", de Cristina Pedros Vila.
Comencem el divendres 11 de novembre a les 18.00, per a acabar el
diumenge 14, amb la projecció en el centre social
de Dénia.

Pedreguer
Venim de lluny
Diumenge 13 · 18:00h · La Pista Espai Cultural
Pel·lícula escrita i dirigida per José Gayà.
Producció i codirecció: Pau Soler.
València 2021 ·  Duració: 70 minuts  .
Producció de Mirades Cooperativa Valenciana.

Dénia
Picoreja, la verdad que la tierra
esconde
Diumenge 13 · 19:00h · Teatre Auditori
Venta anticipada.
Cineclub.

Benissa
Rompiendo Cristales: Pago Justo
Dijous 17 · 19:30h · Espai Cultural Les Cases del Batlle
 Cine fòrum "Rompiendo cristales: pago justo".

Els Poblets
Venim de Lluny, un recorregut per la
història de la Marina Alta
Divendres 18 · 18:30h · Biblioteca Enric Valor
Curt documental: “Els poblets ve de lluny”.
Un documental de Col·lectiu Mirades.

Pedreguer
Encontres d’Exili I
Diumenge 20 · 18:00h · Pista Espai Cultural

Un documental de José Gayà, Jaume Durà i Jorge Ramos.
València:  2019   ·  Duració: 30 minuts .
Producció de Mirades Cooperativa Valenciana i de CEAR.

Pedreguer
Encontres d’Exili II
Diumenge 20 · 18:00h · Pista Espai Cultural
Direcció: José Gayà, Jaume Durà i Jorge Ramos, Adrián Caballero.
València:  2021  ·  Duració: 37 minuts.
Producció de Mirades Cooperativa Valenciana i de CEAR.

Dénia
Titane, un film de Julia Docournau
Diumenge 20 · 19:00h · Teatre Auditori
Cineclub.
Pel·lícula para major de 18 anys.

Dénia
Una joven prometedora
Diumenge 27 · 19:00h · Teatre Auditori
Presentació  de la pel·lícula.
Dir.: Emerald Fennell. Regne Unit/Reino Unido, 2020,113 min. Per a +
16 anys.
Entrada 3 € en http://www.notikumi.com 
En taquilla: el mateix dia una hora abans.
 
 

EXPOSICIONS

Pego
Les Espècies, l'Univers del Sabor
Del 7/10 al 30/11 · 17:30h · Museu d'Art
Contemporani
Acte amenitzat pel duo EntreCellos.
Horari: Dimarts a divendres de 9 a 13:30h i  de 17 a 20 h, Dissabtes
de 9 a 13:30 h.
Organitza: Catedra UA Carmencita.
Més informació: Telèfon: 965572801 / Contacte: museus@pego.org
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Dénia
Fotografia de la història: La història i
la fotografia a través de les imatges
Del 17/10 al 28/11 · 19:30h · Biblioteca
A càrrec de Jordi Solà Coll. 6 sessions d’1h en dilluns.
Curs gratuït amb inscripció prèvia al tel. 96 578 36 65 o al correu
electrònic: biblioteca@ayto-denia.es
Es requereix un mínim de persones inscrites per a l’execució del
curs.

Xàbia
Escultura ceràmica
Del 21/10 al 27/11 · Centre d’Arts Andrés Lambert
Exposició de l’autor Florenc Califano.

Xàbia
Artista Florencia Califano. Madura la
Tierra.
Del 21/10 al 27/11 · 10:00h · Espai d'Art Andrés
Lambert
Artista Florencia Califano. Madura la Tierra. Escultura cerámica.
Horari: dimarts a dissabte de 10.00 a 13.00 i de 17.00 a 20.00 h /
Diumenge i festius de 10.00 a 13.00 h (dilluns tancat).

Xàbia
Exposició col·lectiva. Monocromo
Del 21/10 al 27/11 · 19:30h · Casa del Cable, Duanes
del mar
Artistes: Manuela Cristovầo, Pepe Sart, Antonio Navarro, Lluís Masià,
Concha Sáez, Celia Bragança, David Segarra i Federico Tomás.
Casa del Cable.
Inauguració: Divendres 21 d'octubre a les 19:30 h.
Horari: Dimarts a Dissabtes de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 20:00 h /
Diumenge i festius de 10:00 a 13:00 (dilluns tancat).

Benissa
"El lugar de la alegría y el dolor"
Del 22/10 al 19/11 · 19:30h · Centre d’Art Taller
d’Ivars
De Maria Zhurykova. 
Inauguració: Dissabte 22 a les 19.30 h. 
Horari de visites: De dimarts a dissabte de 18.00 a 20.30 h.

Pego
l'Art urbà a València entre processos
i estats
Del 31/10 al 5/11 · 19:30h · Centre d'Art de Pego
Inauguració 11 d'Octubre a les 19:30 h.
Horari de dimarts a divendres de 17:00 a 20:00 h i Dissabtes de
10:00 a 13:30 h.
Per Bernat Sendra.

Calp
ODS 14: "Vida submarina, mares i
océanos"
Del 3/11 al 20/11 · Sala d'Exposicions
Organitza Real Club Nàutic de Calp.

Dénia
Un dia en blanc i negre, els
símptomes de la depressió
Del 3/11 al 19/11 · 19:00h · Casa de la Cultura
Exposició fotogràfica, per Pepo Moreno.
Horari de dilluns a divendres d'11:00 a 14:00 h i 17:00 a 21:00 /
Dissabtes d'11:00 a 13:30 i de 18:00 a 21:00 h.

Calp
"Visiones psicodélicas"
Del 4/11 al 26/11 · Sala Exposicions Ajuntament Vell
De Patrick Strauss.

Ondara
La lactància materna
Del 7/11 al 30/11 · Casa de Cultura
Exposició fotogràfica del Grup Nodrissa.
Pintura, dibuix, fotografia, escultura i ceràmica.
Visites: Horari Casa de Cultura. 

Pedreguer
Exposicions Fotografies del XX
Concurs Fotogràfic d'Ecoturisme
Del 16/11 al 9/12 · Casa Municipal de Cultura
Inauguració després de la xerrada “Canvi climàtic i economia
circular: reptes i oportunitats per a la societat”

mailto:biblioteca@ayto-denia.es
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I a més… Activitats Escolars.

Xàbia
Exposició Alexander von Humboldt
Del 16/11 al 23/12 · 10:00h · Centre d’Arts Andrés
Lambert
En la natura tot està connectat.
Horari: Dimarts a divendres 10:00 - 13:00 h i 17:00 - 20:00 h /
Dissabte i diumenge de 10:00 a 13:00 h.
Més Informació: delegacion.comunitatvalenciana.csic.es

Pedreguer
Exposició en Homenatge a Núria
Feliu
Del 17/11 al 15/12 · 19:00h · Casal Cultural Jaume I,
Pista Espai Cultural
Inauguració:  a les 19.00 h del 17 de novembre.

Pedreguer
Exposició premiats en els XXXI
Premis d’Honor Vila de Pedreguer
Clementina Comes.
Dilluns 21 · 19:30h · A determinar
Acte dins del XXXI Premis d'Honor vila de Pedreguer 2022.
19.30 h. Inauguració de l’Exposició conjunta de les persones i entitats
premiades en els XXXI Premis d’Honor Vila de Pedreguer
Clementina Comes, Josep Antoni Comes, Cercle, Condenados al
Bordillo, Plataforma per la Llengua.

Dénia
Camadas
Dijous 24 · 19:00h · Casa de Cultura
 Exposició Fotogràfica i presentació del vídeo.
Inauguració i presentació del vídeo dia.
 

XERRADES I PRESENTACIONS

Pedreguer
Cicle de Xarrades Ecoturisme 2022
XXI Edició Jornades "Una nova ruta
local"
Dimecres 2 · 19:30h · Casa de Cultura
Dins de la campanya Cicle de Xerrades.
Dimecres 2: Una nova ruta local: de la conversa al silenci.
L'abeurador, l'asil, la creu del terme i el cementeri de Pedreguer per
Pascual Costa Cholbi arqueòleg.

Dénia
Pandèmia quan el passat és el
pròleg del futur
Dijous 3 · 19:00h · Casa de Cultura de Dénia
Intervindran Josep Bernabeu, autor del llibre, Pascual Martí, director
del Centre de Salut Pública de Dénia i Núria Sendra, editora.

Xàbia
Festival literari Xàbia Negra
Del 4/11 al 6/11 · Centre Històric
Dies 4, 5 i 6 Festival literari Xàbia Negra.
Activitats diverses relacionades amb el gènere negre.
Entrada gratuïta a tots els actes.

Pego
A temps parcial
Divendres 4 · 10:30h · Saló d'actes de l'espai veïnal
(antic institut)
Presentació de la novel·la.
A càrrec d'Enric Moll i Arnau Castell.

Gata de Gorgos
Presentació del llibre "El ultimo
soldado de Bernia"
Divendres 4 · 19:00h · Biblioteca Pública Carme
Miquel
Presentació  del llibre "El Ultimo Soldado de Bernia" de Pablo León
Vidal. 
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Els Poblets
Dibuixa’m el cos
Divendres 4 · 19:00h · Biblioteca Enric Valor
Presentació Literària.
Per l’escriptora Lourdes Boïgues i Chorro.
Dibuixa’m el cos (novel·la per a adults).

Dénia
Vanidades de la Vida
Divendres 4 · 19:30h · Biblioteca Pública de Dénia
Recital poètic a càrrec de Rita Barber i Juan Carlos Talavera.
Versos de María de Zayas, Ana Caro de Mallén, Sor Juana Inés de
la Cruz, Santa Teresa de Àvila, Àngela de Azevedo i Sor María do
Ceo.

Benissa
Conferència col·loqui
Divendres 4 · 19:30h · Espai Cultural Les Cases del
Batlle
Funcionament del correu de les Brigades Internacionals” a càrrec
de Julián Palmero.  
Organitza: Casal Cultural Benissa i Agrupació Filatèlica i
Numismàtica de Benissa.

Ondara
Després de maig, abans de l'estiu
Divendres 4 · 20:00h · Auditori Municipal d’Ondara
Presentació del llibre “Després de maig, abans de l'estiu” de Jovi
Lozano-Seser.
(Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià 2022)
Hi participaran l'autor, l'editor Marc Senabre, l'artista Toni Ortolà i
l'Escola Municipal de Teatre d'Ondara.
En acabant se servirà un vi d'honor cortesia de Destilerías Aguilar.

Pedreguer
Cicle de Xarrades Ecoturisme 2022
XXI Edició Jornades "Raïmet de
Pastor"
Dimecres 9 · 19:30h · Casa de Cultura
Dins de la campanya Cicle de Xerrades.
 Raïmet de Pastor: Un deliciós aperitiu silvestre amb Maria Roselló
Senent, d'Endèmica Natura.

Benissa
Violencia econòmica
Dijous 10 · 20:00h · Espai Cultural Les Cases del
Batlle
Xerrada “El encubrimiento del maltrato cotidiano”
A càrrec de Renée Aguilar, dins dels actes del 25N. 

Xàbia
El pozo de los silencios
Divendres 11 · 19:00h · Biblioteca Centre Històric
Presentació llibre: El pozo de los silencios.
Autora: Amparo Murgui.

Beniarbeig
Presentació d’Indòmit
Divendres 11 · 19:00h · Biblioteca Municipal de
Beniarbeig
Lletra Impresa, 2022 de Tomàs Llopis. 
Presenta Pau Banyó Magraner.

Dénia
¿Mal o bien de Amores?
Divendres 11 · 19:30h · Biblioteca Pública de Dénia
Per Paula Carbonell.
Sessió de Narració Oral per a públic adult i juvenil.

Ondara
Mejorando tu inteligencia emocional
Divendres 11 · 20:00h · Casa de Cultura
Xerrada a càrrec de Juan Carlos Arancibia.

Pedreguer
Cicle de Xarrades Ecoturisme 2022
XXI Edició Jornades "Canvi climàtic i
economia circular"
Dimecres 16 · 19:30h · Casa de Cultura
Dins de la campanya Cicle de Xerrades.
Canvi climàtic i economia circular reptes i oportunitats per a la
societat per José Francisco Molina Azorín, professor titular de la
Universitat d'Alacant, departament d'Organizació d'Empreses.
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Xàbia
"Me estoy secando"
Dijous 17 · 19:00h · Biblioteca Centre històric
Presentació llibre: Me estoy secando.
Autor: Eduardo Bellver.
Divagaciones Rimadas.
 

Dénia
Esclavitud i Cautiverio en el
Mediterráneo de Cervantes
Dijous 17 · 19:30h · Biblioteca Pública de Dénia
Conferència.
Per Teresa Peláez Domínguez de la Universitat de València.

Gata de Gorgos
Presentació del llibre dibuixa'm el
cos
Divendres 18 · 19:00h · Biblioteca Pública Carme
Miquel
Presentació del llibre «Dibuixa'm el cos» de Lourdes Boigues. 

Dénia
Un Sinfín de Secretos Inconfesables
Divendres 18 · 19:30h · Sala Conferències en la Casa
de Cultura
Autora: Karell Wells.
Presenta: Silvia Martí.

Benissa
25 anys de Feminisme
Divendres 18 · 20:00h · Cases de Batlle
Presentació llibre
Dins de la campanya “Llibres a la tardor”
A càrrec de la Xarxa de Dones de la Marina Alta

Ondara
El arte del Bien Vivir
Divendres 18 · 20:00h · Casa de Cultura
Presentació del llibre «El arte del Bien Vivir» de Joaquín Riera
Ginestar.

El Poble Nou de Benitatxell
El Pozo de los silencios
Dissabte 19 · 10:30h · Biblioteca Municipal
Desdejuni entre dones i llibres "El Pozo de los silencios" d'Amparo
Murgui. 

Pedreguer
Poemes a Núria Feliu
Dissabte 19 · 12:00h · La Glorieta

Pedreguer
La inclusió com a benestar social 1ª
Sessió
Dimarts 22 · 12:00h · IES Pedreguer
Conferència a càrrec de Jimmy Higueras, president de Condenados
al Bordillo.

Pedreguer
La inclusió com a benestar social 2ª
Sessió
Dimarts 22 · 19:00h · Casa Municipal de Cultura
Conferència a càrrec de Jimmy Higueras , president de
Condenados al Bordillo.

Pedreguer
Cicle de Xarrades Ecoturisme 2022
XXI Edició Jornades "Cuineres de
territori diàleg"
Dimecres 23 · 19:30h · Casa de Cultura
Cuineres de territori diàleg sobre el paper de les dones en la
configuració del patrimoni culinari i gastronòmic per Josep
Bernabeu Mestre, catedràtic d'Història de la Ciència i María Tormo
Santamaría, dietista-nutricionista i professora ajudant doctora.
Catedra Carmencita d'Estudis del sabor gastronòmic. Universitat
d'Alacant.

Calp
Visió sense fronteres
Dimecres 23 · 20:00h · Saló Blau
Xerrada divulgativa del projecte de prevenció de la ceguesa "Visió
sense fronteres" en Serra Lleona. La ceguesa per cataracta.



 La Guia MACMA NOVEMBRE 2022
www.macma.org

15

Organitza: visió sense fronteres.
Esdeveniment limitat a l'aforament.

Benissa
Recursos municipals en violència de
gènere
Dijous 24 · 11:30h · Saló Cultural
Xerrada amb entrada gratuïta.

Pedreguer
El Cercle retorn al paisatge. Plans i
projectes al territori. 2ª Sessió
Dijous 24 · 18:00h · Casa Municipal de Cultura
Conferència d'Anna Bonet, responsable de l’àrea de projectes de
Cercle.

Calp
Les pesqueres
Dijous 24 · 18:30h · Saló Blau
“Les pesqueres” de Toix per Andrés Ortolà
Esdeveniment limitat a l'aforament.
Organitza: Associació Mestresses de Casa
Consumidors i Usuaris Calp

Xàbia
Lectura de poemes de Lucinio Alonso
Divendres 25 · 18:00h · Biblioteca de Duanes
Organitza: Xàbia Lectora.

Pedreguer
El català, llengua irrenunciable
Divendres 25 · 19:00h · Casa Municipal de Cultura
Conferència d'Antoni Royo i Pérez, delegat de la Plataforma per la
Llengua a València.

Benissa
Viures a la Caseta
Divendres 25 · 20:00h · Cases del Batlle
Dins de la campanya “Llibres de la Tardor”.
Carles Rodrigo Alfonso.
22é Premi Bernat Capó.

Dénia
Desde el Andén, de Vicente Barberá
Albalat
Dissabte 26 · 12:00h · Sala Conferències en la Casa
de Cultura
Presentat per Francisco Cejudo.

Dénia
Després de maig, abans de l'estiu
Dissabte 26 · 12:00h · Terrasa de la Biblioteca
Vermut literari. Presentació del llibre de Jovi Seser (Bromera
edicions). 
Premi Enric Valor 2022. 
L’autor estarà acompanyat per Llúcia Signes, bibliotecària de
Dénia. 

CURSOS I TALLERS

Gata de Gorgos
Torneig de Speed Cups
Dissabte 5 · 17:00h · Edifici Polivalent Guillem Agulló
Edat: 12 a 30 anys.
Instagram: @gata.jove / Correu: gatajove@gmail.com / Whats App:
683 288 131.

Gata de Gorgos
Torneig de Futbolí
Dissabte 12 · 17:00h · Edifici Polivalent Guillem Agulló
Edat: 12 a 30 anys.
Instagram: @gata.jove / Correu: gatajove@gmail.com / Whats App:
683 288 131.

Gata de Gorgos
Torneig de Fifa
Dissabte 19 · 17:00h · Edifici Polivalent Guillem Agulló
Edat: 12 a 30 anys.
Instagram: @gata.jove / Correu: gatajove@gmail.com / Whats App:
683 288 131.
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Xàbia
Els instruments utilitzats per
Alexander von Humboldt en el viatge
a Amèrica de 1799 a 1804
Dijous 24 · 19:00h · Centre d’Arts Andrés Lambert
Taller a càrrec de Pepe Pedro professor de Física i Química.

Gata de Gorgos
Torneig de ping pong
Dissabte 26 · 17:00h · Edifici Polivalent Guillem
Agulló
Edat: 12 a 30 anys.
Instagram: @gata.jove / Correu: gatajove@gmail.com / Whats App:
683 288 131.

Pedreguer
Emprenedoria Agroalimentaria
Del 28/11 al 30/11 · 17:00h · Casa de Cultura
Curs Agroturisme dins del cicle d'emprendoria agroalimentaria.
Dates: 28, 29 i 30 de novembre de 17:00 a 20:00 h.
La realització d'aquest curs atorga l'obtenció d'un certificat oficial
de la conselleria d'agricultura.
Més informació contactar amb el creama de pedreguer: adl-
pedreguer@creama.org o 966457294.
A càrrec del Creama de Pedreguer.

CONVOCATÒRIES

Benissa
Voluntarietat X Benissa
De l'1/11 al 30/11
Inscripcions a l’activitat de voluntariat municipal. 
Més Informació:  Tel.: 965730058 ext. #214 // correu:
participa@ajbenissa.es 

Pedreguer
XXI Edició Concurs Fotografia
d'Ecoturisme

Del 6/11 al 8/11 · 14:30h · Casa de Cultura
Les fotografies hauran de fer-se durant l'excursió del diumenge 6
de novembre, pel recorregut "De la conversa al silenci".
L'abeurador, l'asil, la creu del terme i el cementeri de pedreguer".
Les fotografies s’enviaran a través de la web de l’Ajuntament de
Pedreguer, al formulari habilitat.
Lliurament dels premis: el dimecres 16 de novembre a la Casa
Municipal de Cultura, després de la conferència.
Premis: 1r premi: 200 € // 2n premi: 125 € // 3r premi: 75 €.
Consultar les bases en
https://pedreguer.es/xx-concurs-de-fotografia-decoturisme 

Ondara
Concurs Caní
Diumenge 13 · 09:30h · Plaça de Bous d'Ondara

Beniarbeig
I Trobada de Clubs de lectura de la
Marina Alta
Dissabte 26 · 11:00h · Auditòri de Beniarbeig
Amb la participació dels clubs de: Beniarbeig, Benissa, Gata,
Teulada Moraira, Ondara, Orba, Pedreguer i Pego.
De 10.15 a 10.45 h recepció dels i les participants. 
11:00 Contacontes d'adults Almudena Francés, “De bodes, sabudes i
valentetes”
12:00 Trobada amb L'escriptor Juan F. Ferrándiz “El juicio del agua”.
 

RUTES I VISITES

Xaló
Ruta Urbana Xaló
Dijous 3 · 11:30h · Tourist Info Vall de Pop
Rutes urbanes la vall de pop, cada pedra una història.
Horari d'11:30 a 13:00 h.
Experiències gratuïtes.
Informació i Inscripcions: correu: valldepop@touristinfo.net   / web:
www.valldepop.es   / telèfon: 966 480 522 /
Instagram:@valldepopturismo / Facebook: turismo.valldepop 
Dades necessàries per a la reserva: nom complet, edat, telèfon i
correu electrònic.

https://macma.org/965730058
https://pedreguer.es/xx-concurs-de-fotografia-decoturisme
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L'Atzúbia Forna
Ruta Urbana per l'Atzúbia
Dissabte 5 · 10:00h · A determinar
10.00 h Ruta urbana per l'Atzúbia. Gratis. 
12.00 a 14.00h Visites guiades a la cova del Canelobre (l’Atzúbia).
Preu: 2€ (adult), 1 € (xiquets de 5 a 10 anys).

La Vall de Gallinera
Ruta urbana: pels carrers de la
memòria Alpatró
Dissabte 5 · 10:00h · Alpatró
10.00 h - Alpatró
Ruta urbana: pels carrers de la memòria
Apta per a tots els públics. Gratuïta. 
Inscripció: www.pegoilesvalls.es

Pego
Eixida senderista: Per les muntanyes
de Pego
Diumenge 6
Hora i lloc a determinar amb la reserva.
Més informació: Centre excursionista de Pego
Inscripció prèvia: www.pegoilesvalls.es/experiencia

Pedreguer
Excursions Ecoturisme 2022 XXI
Edició Jornades
Diumenge 6 · 09:00h · La Glorieta
De la conversa al silenci, L'abeurador, l'asil, la creu de terme i el
cementeri de Pedreguer. Guia: Pasqual Costa (Dificultat Baixa,2 km)
Per a participar en les excursions és necessari fer la inscripció
prèvia a la Casa Municipal de Cultura, Tel 96 645 62 00. 
Les places limitades i els preus de les reserves per assegurança,
guia i/o autobús són:  1€ no federats i 0€ els federats.
L’hora de tornada prevista en les excursions amb bus serà a les
14.30h aproximadament.
D’excursió cal dur sempre: Motxilla, cantimplora, bon calçat,
impermeable i roba còmoda en funció de l’època, protecció solar:
ulleres, barret/gorra, crema.

La Vall d’Alcalà
Ruta Guiada Beniaia i la Queirola
Diumenge 6 · 09:30h · La Vall d'Alcalà

Itinerari Beniaia i la Queirola 6,5 km · 260 m +.
Dins de la campanya "El Territori Diànic-Post-Incendi".
Rutes Guiades de senderisme interpretatiu + donació al col·lectiu
Pego Viu + Dinar.
Més Informació i inscripcions a la web www.endemicanatura.com

Dénia
Pla de petracos, bosc en carrasques.
Diumenge 6 · 09:30h · Casa de Cultura
Excurció en familia , carrasques monumentals de la Marina Alta.
Inscripció prèvia obligatoria fins les 14:00 h del dijous anterior a
cada excursió en: deniaviva@ayto-denia.es

La Vall de Gallinera
Ruta urbana: pels carrers de la
memòria, Alpatró
Diumenge 6 · 10:00h · Alpatró
10.00 h - Alpatró.
Apta per a tots els públics. Gratuïta. 
Inscripció: www.pegoilesvalls.es

Benigembla
Ruta Urbana Benigembla
Diumenge 6 · 11:30h · Plaça de l'Ajuntament
Rutes urbanes la vall de pop, cada pedra una història.
Horari d'11:30 a 13:00 h.
Experiències gratuïtes.
Informació i Inscripcions: correu: valldepop@touristinfo.net   / web:
www.valldepop.es   / telèfon: 966 480 522 /
Instagram:@valldepopturismo / Facebook: turismo.valldepop 
Dades necessàries per a la reserva: nom complet, edat, telèfon i
correu electrònic.

Calp
Visita guiada Alcoi modernista, visita
teatralitzada "cementeri san Antoni
Abat"
Dimecres 9 · Casa de Cultura
Entrades gratuïtes.
Inscripcions fins el 7 de novembre infocultura@ajcalp.es
places limitades.

Pego
Acampada a Xulilla

mailto:valldepop@touristinfo.net
https://macma.org/www.valldepop.es
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Del 12/11 al 13/11
Hora i lloc a determinar amb la reserva.
Més informació: Centre excursionista de Pego
Inscripció prèvia: www.pegoilesvalls.es/experiencia

Pego
Ruta botànica urbana: descobrint la
penya del gat
Dissabte 12 · 10:00h · A determinar
Rutes Guiades per Pego i les Valls Novembre 2022.
Rutes Gratuïtes, Inscripció prèvia: pegoilesvalls.es

Senija
Ruta Urbana Senija
Diumenge 13 · Plaça de l'Ajuntament
Rutes urbanes la vall de pop, cada pedra una història.
Horari d'11:30 a 13:00 h.
Experiències gratuïtes.
Informació i Inscripcions: correu: valldepop@touristinfo.net  / web:
www.valldepop.es  / telèfon: 966 480 522 /
Instagram:@valldepopturismo / Facebook: turismo.valldepop 
Dades necessàries per a la reserva: nom complet, edat, telèfon i
correu electrònic.

Pedreguer
Excursions Ecoturisme 2022 XXI
Edició Jornades
Diumenge 13 · 08:00h · Rotonda del Sequier
Ruta pel patrimoni històric, cultural, natural i paisagístic de Tàrbena:
El Pla d'Aialt, el Cocoll, Albierc, sa Cova de Dalt i part de sa Creueta.
(Dificultat Moderada, 7 km)
És necessari fer la inscripció prèvia a la Casa Municipal de Cultura
(Tel 96 645 62 00).
Les places són limitades i els preus de les reserves per
assegurança, guia i/o autobús són: 3 € no federats i 2 € els
federats
Punt i hora de concentració a les 8.00 h a la rotonda del Sequier.
L’hora de tornada prevista en les excursions amb bus serà a les
14.30 h aproximadament
 D’excursió cal dur sempre: Motxilla, cantimplora, bon calçat,
impermeable i roba còmoda en funció de l’època, protecció solar:
ulleres, barret/gorra, crema.

Castell de Castells
Ruta Guiada el Pla de Petracos
Diumenge 13 · 09:00h · Castell de Castells

Itinerari el Pla de Petracos 8,8 km · 320 m+
Dins de la campanya "El Territori Diànic-Post-Incendi".
Rutes Guiades de senderisme interpretatiu + donació al col·lectiu
Pego Viu + Dinar.
Més Informació i inscripcions a la web www.endemicanatura.com

La Vall d’Ebo
Senderisme interpretatiu: Travesia
del Masset
Dissabte 19 · 10:00h · A determinar
Rutes Guiades per Pego i les Valls Novembre 2022.
Rutes Gratuïtes, Inscripció prèvia: pegoilesvalls.es

Pego
Eixida senderista: La Vall de
Gallinera
Diumenge 20
Hora i lloc a determinar amb la reserva.
Més informació: Centre excursionista de Pego
Inscripció prèvia: www.pegoilesvalls.es/experiencia

Pedreguer
Excursions Ecoturisme 2022 XXI
Edició Jornades
Diumenge 20 · 08:00h · Rotonda del Sequier
Despoblats moriscos de la Vall d'Alcalà: l'Atzuvieta, Alcalà, Rafalet,
Benialí i la Querola. Guia Pascual Costa (dificultat Baixa, 8  km)
Recorregut pels camins asfaltats
És necessari fer la inscripció prèvia a la Casa Municipal de Cultura
(Tel 96 645 62 00). Les places són limitades i els preus de les
reserves per assegurança, guia i/o autobús són: 3 € no federats i 2
€ els federats
L’hora de tornada prevista en les excursions amb bus serà a les
14.30 h aproximadament
D’excursió cal dur sempre: Motxilla, cantimplora, bon calçat,
impermeable i roba còmoda en funció de l’època, protecció solar:
ulleres, barret/gorra, crema.

La Vall d’Ebo
Ruta Guiada Tolls i Perellons
Diumenge 20 · 09:30h · la Vall d'Ebo
Tolls i Perellons 8 km · 300 m +
Dins de la campanya "El Territori Diànic-Post-Incendi".
Rutes Guiades de senderisme interpretatiu + donació al col·lectiu
Pego Viu + Dinar.
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Més Informació i inscripcions a la web www.endemicanatura.com

La Vall d’Ebo
Les aus i la seua importància en la
regeneració després d'un incendi
Diumenge 20 · 10:00h · A determinar
Rutes Guiades per Pego i les Valls Novembre 2022.
Rutes Gratuïtes, Inscripció prèvia: pegoilesvalls.es

Dénia
Arqueologia i paisatge
Diumenge 20 · 10:30h · Carretera cn 332. km 187.5
Venta de parra
Cova de la catxupa, dénia. Art rupestre llevantí.
Visita amb un guia expert. Dificultad alta.
Informació i reserves: Museu etnològic de Dénia, tel. 96 642 02 60.
De dimarts a dissabte, de 10:30 a 13:00 h i de 16:00 a 19:00 h.

Llíber
Ruta Urbana Llíber
Diumenge 20 · 11:30h · Plaça Major
Rutes urbanes la vall de pop, cada pedra una història.
Horari d'11:30 a 13:00 h.
Experiències gratuïtes.
Informació i Inscripcions: web: www.valldepop.es  /correu:
valldepop@touristinfo.net / telèfon: 966 480 522 / Instagram:
@valldepopturismo / Facebook: turismo.valldepop
Dades necessàries per a la reserva: nom complet, edat, telèfon i
correu electrònic.

Pego
Recuperació de senders
Dissabte 26 · A determinar
Recuperem els senders de les muntanyes.
Hora i lloc a determinar amb la reserva.
Més informació: Centre excursionista de Pego.

L'Atzúbia Forna
Ruta etnobotànica
Dissabte 26 · 10:00h · A determinar
Rutes Guiades per Pego i les Valls Novembre 2022.
Rutes Gratuites, Incripció prèvia: www.pegoilesvalls.es

La Vall d’Alcalà
Les aus i la seua importància en la
regeneració després d'un incendi
Dissabte 26 · 10:00h · A determinar
Rutes Guiades per Pego i les Valls Novembre 2022.
Rutes Gratuites, Incripció prèvia: www.pegoilesvalls.es

Pego
Excursió senderista: Els paratges de
Xàtiva
Diumenge 27
Hora i lloc a determinar amb la reserva.
Més informació: Centre excursionista de Pego
Inscripció prèvia: www.pegoilesvalls.es/experiencia

Gata de Gorgos
Cursa per Muntanya VII cursaTres
Tossals 20 km
Diumenge 27 · VII cursaTRES TOSSALS 20 KM
Cursa per Muntanya .
VII cursaTres Tossals 20 km.
Eixida i Arribada: Grup escolar.

Pedreguer
Excursions Ecoturisme 2022 XXI
Edició Jornades
Diumenge 27 · 08:00h · Rotonda del Sequier
Ruta per Jesús Pobre. Olivera mil·lenària i tossal dels Molins. Guia
Maria Roselló, Endèmica Natura (dificultat Baixa, 8 km).
És necessari fer la inscripció prèvia a la Casa Municipal de Cultura
(Tel 96 645 62 00). Les places són limitades i els preus de les
reserves per assegurança, guia i/o autobús són: 3 € no federats i 2
€ els federats.
L’hora de tornada prevista en les excursions amb bus serà a les
14.30 h aproximadament.
D’excursió cal dur sempre: Motxilla, cantimplora, bon calçat,
impermeable i roba còmoda en funció de l’època, protecció solar:
ulleres, barret/gorra, crema.
 
 

https://macma.org/www.valldepop.es
mailto:valldepop@touristinfo.net
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I MÉS ENCARA

Benissa
Repartiment de balconades contra
la violencia de gènere
De l'1/11 al 30/11 · Mercat municipal
Dissabte 5 de novembre de 8.30 h a 13 h.

Xaló
Bèrnia Moscatell Trail
Diumenge 6
Trail amb tres modalitats: BX BMT TRAIL 21KM 1150+ / BX BMT
EXPRESS 15KM 450+ / BX BMT SENDERISTA 15KM 450+.
Inscripció prèvia. 

Benissa
Mercat filatèlic de col·leccionisme
Diumenge 6 · 10:00h · Antic Casal Jove
Antic Casal Jove. c/ Francisco Sendra, 2
Organitza: Agrupació Filatèlica i Numismàtica de Benissa
Col·labora: Ajuntament de Benissa.

La Vall de Gallinera
II Enclave Landart
Del 6/11 al 20/11 · 19:30h · Edifici de l'ajuntament de
Benialí
Residència d'artistes i diverses activitats.
Més Informació a www.enclavelandart.org.

Dénia
Postal 2021
De l'11/11 a l'11/12 · 10:00h · Centre d'Arts l'Estació
Per Pep-Maür Serra.
Horari: Cada dia de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 21:00 h.
Informació: C/ Calderón 2 Tel.96 578 87 41, Dénia.
 

Ondara
VI Fira Marina Alta amb els 5 sentits.
L’oïda.
Del 12/11 al 13/11 · Edifici del Prado
Dissabte 12 i diumenge 13.
VI Fira Marina Alta amb els 5 sentits. L’oïda.
Més informació: agendaondara.es 

Ondara
Fira d’atraccions
Del 12/11 al 13/11 · Edifici del Prado
En els locals participants - Ruta de la tapa.
Degustació dolç i salat dels Festers de la Soledat i Crist.

Ondara
Fira d’atraccions
Dimecres 16 · Al C/Nacions sense estat
Dia dels Xiquets i Xiquetes (Preus reduïts)

Gata de Gorgos
Programació per al dia de la infància
Divendres 18 · 17:00h · Sala de Plenaris
Programació per al dia de la Infància.
Divendres 18, a les 17.00 h. Sala de Plenaris.
Sessió del Consell de la Infància i incorporació dels nous consellers.
Diumenge 20, a les 17.00 h. Teatre Infantil .

Ondara
Fira del Comerç i l’Empresa
Del 19/11 al 20/11 · Edifici del Prado

Ondara
Fira dels animals
Del 19/11 al 20/11 · Plaça de Bous d'Ondara
Amb la col·laboració de l’Associació de carreters i cavallistes
d’Ondara.

https://agendaondara.es/
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Ondara
Fira d’atraccions
Del 19/11 al 20/11 · Edifici del Prado
En els locals participants - Ruta de la tapa.
Degustació dolç i salat dels Festers de la Soledat i Crist.

Dénia
35 Edicions de l'Aplec de la Marina
Dissabte 19 · 11:30h · Castell de Dénia
Castell de Dénia
11:30 Concentració de Cercavila amb els Miquelets (des de la plaça
del basset fins al castell).
12:30 Parlaments al Castell (Aplecs convidats del País Valencià).
Al Casa la Mistelera
14:30 Dinar Popular (paella amb productes del rebost de la
mistelera).
Reserves dinar: formulari o aplecdenia@gmail.com.
Preu Menú: Complet 12 €, Infantil 5 € (menors dotze anys) El Menú
inclou picadeta, paella de carn o verdura i beguda.
En acabar el dinar, l'associació del poble Saharaui M.A. ens oferirà
té i postres.
16:30 Concert Diània.
17:00 Activitats Infantils (2-6 anys).
20:00 Concerts Malcriat, Cultivepà, Bacora i Oceäns, preu entrada
soci 5 € / no soci 6 €.

Gata de Gorgos
1a Gata Fest: Esport per a tots i
totes
Diumenge 20 · 08:30h · A determinar
1a Gata Fest: Esport per a tots i totes.
Horari: De 8:30 h a 13 hores.
Programació: Caminata popular, torneig de petanca, de pilota i jocs
populars.

Benissa
Caminada solidària
Diumenge 20 · 11:00h · Plaça Rei Jaume I
Caminada en favor de les víctimes de violència de gènere.
Inscripcions i repartiment de samarretes. 
Donatiu 5 € per a l’Associació Matria
Servei de guarda de gent menuda al Casal Jove.
Organitza: Ajuntament de Benissa. 

Pedreguer
Homenatge a Josep Antoni Comes i

a Clementina Comes
Dilluns 21 · 19:00h · A determinar
Acte dins del XXXI Premis d'Honor vila de Pedreguer 2022.
19.00 h.  Homenatge a Josep Antoni Comes i a Clementina Comes.
19.20 h.  Curt audiovisual, Breu semblança de Josep Antoni Comes i
Clementina Comes.
19.30 h. Inauguració de l’Exposició conjunta de les persones i entitats
premiades en els XXXI Premis d’Honor Vila de Pedreguer
Clementina Comes, Josep Antoni Comes, Cercle, Condenados al
Bordillo, Plataforma per la Llengua.

Ondara
Fira d’atraccions
Dimecres 23 · Al C/Nacions sense estat
Dia dels Xiquets i Xiquetes (Preus reduïts).

Gata de Gorgos
Actes del dia contra la violència de
Gènere
Del 24/11 al 25/11 · A determinar
Dijous 24
Participació en el projecte «Biblioteca Humana» de l’associació
Alanna.
Divendres 25
Performance i lectura de manifest de rebuig de la violència
masclista i de record de les seueS víctimes durant l’any 2022.

Benissa
Manifestació del 25N
Divendres 25 · 20:00h · Plaça Rei Jaume I
En acabar, lectura del manifest i performance a càrrec d’alumnat
de l’IES Josep Iborra.
Servei de guarda de gent menuda al Casal Jove.

Ondara
Fireta de Nadal
Del 26/11 al 27/11 · Als voltants de l’Edifici del Prado

Ondara
Fira d’atraccions
Del 26/11 al 27/11 · Edifici del Prado
En els locals participants - Ruta de la tapa.
Degustació dolç i salat dels Festers de la Soledat i Crist.
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Pedreguer
Lliurament dels XXXI Premis d’Honor
Vila de Pedreguer
Dissabte 26 · 12:00h · Pista Espai Cultural
A més: Dinar tertúlia en el Restaurant los Arcos. Cal inscripció.
Inscripció: 25 € fins al 18 de novembre en la Casa de Cultura.

Ondara
I Gala del Comerç Local i entrega
dels I Premis del comerç local
Dissabte 26 · 21:00h · Edifici del Prado

Gata de Gorgos
Tres Tossal, Gata CTM
Diumenge 27

Incripcions fins al 20 de novembre a les 23.55 h.
Modalitats: 20K, CTM MITGES / 10,5K, CTM SPRINT / SENDERISTES /
CATEGORIES MENORS

Ondara
Concentració de cotxes antics
Diumenge 27 · 09:00h · Avinguda d'Alacant

La Vall d’Ebo
Sarau Popular a la Valenciana
Diumenge 27 · 11:45h · Plaça Santa Margarida
Sarau obert, participatiu i multitudinari per a cantadors, sonadors,
balladors i visitants.
En suport dels afectats de l'incendi de la vall d'Ebo, Alcalà i
Gallinera.
Reserva dinar (paella, beguda i picadeta: 12 €) Reserves fins al 16
de novembre 965571413.
Per a participar com a cantador o sonador (sonorització i repertori)
fins a 16 de novembre, informació i reserves al: 691932404.
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AVANÇAMENT DEL PRÒXIM MES

TEATRE

Pedreguer
"Alas", espectacle itinerant.
Dissabte 3 - Desembre · 11:00h · Plaça Major
A càrrec de Trèbol Teatre.

 

EXPOSICIONS

Pedreguer
Identitats
Del 2/12 al 14/1 · Casa Municipal de Cultura
Artistes de l'exposició: Manuela Paszkowsky, Pep Aguilar Mallol i
Pedro Faus.
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ACTUALITAT

L’àrea de cultura de la MACMA
presenta un nou espai web on es
recull tota la informació cultural
de la Marina Alta

El passat any des de la MACMA s’inicià el procés d’adaptació
d’un nou web que representava les diferents arees de treball
que a poc a poc va aconseguint la mancomunitat, sumant
així els espais de la Xarxa Jove i la Xarxa Esportiva de la
Marina Alta i on hi ha previsió de publicar en un futur pròxim
la nova web de turisme i patrimoni “Descobrim la Marina
Alta”. 
En aquests moments es presenta el nou espai de l’àrea de
cultura amb una millor presència digital i on la Guia MACMA
pren el protagonisme més gran sense oblidar-nos de nous
apartats de gestió cultural comarcal. 
Per una banda, la persona usuària podrà saber, amb el nou
calendari  digital,  amb  un  colp  d’ull  quina  programació
cultural, juvenil o esportiva hi ha a la Marina Alta qualsevol
dia de la setmana,  a més s’amplia aquest servei  amb la
reorganització de la Guia MACMA per categories facilitant
així  l'accés a la  informació pública de qualsevol  persona
interessada. 
Cal remarcar que per a la MACMA, recentment convertida
en Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta, la producció
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mensual de la Guia MACMA, basada en el recull de tots els
esdeveniments  mensuals  de  la  Marina  Alta,  és  el  motor
principal que mou la mancomunitat, de fet l’entitat aparegué
fa quasi 30 anys amb motiu de la primera edició en paper
de la Guia MACMA. Més informació
A més de la notable millora en la Guia MACMA, apareixen
nous  apartats  digitals  amb  l’objectiu  de  millorar  aquest
servei públic, sent els següents:

L’altaveu cultural: espai destinat a recollir entrevistes,
ressenyes culturals,  festes destacades,  subvencions i
ajudes d'interès públic.
Un  mercat  de  cultura  Viu.  Cultura  a  Kilòmetre
0:  espai  que  redirigeix   a  les  diferents  llistes  de
reproducció del canal de YouTube de la mancomunitat,
especialment  a  l’apartat  de  vídeos  realitzats  a  tota
l’oferta cultural de la Marina Alta.
Guies amb el recull  de totes les infraestructures i
teixit associatiu cultural de la Marina Alta.
Descripció  de  tots  els  projectes  que  du  a  terme
l’àrea: noves publicacions, cursos de construcció amb
pedra seca, la Biblioteca Comarcal de la Marina Alta, la
campanya  de  teatre  a  les  escoles,  el  Servei
Mancomunat  d’Arxius.
La  MACMA  al  teu  poble:  on  es  mostren  totes  les
exposicions  disponibles  de  creació  pròpia  de  la
mancomunitat i el diferent equipament que pot trobar
qualsevol entitat pública té al seu abast i pot reservar
de forma digital per a dur a terme activitats culturals al
seu municipi.

Amb aquest nou apartat, la mancomunitat pretén visibilitzar
el treball que duu a terme l’àrea de cultura des de fa quasi
30 anys, un treball que pretén vertebrar la Marina Alta des
d’una visió transversal i  amb la col·laboració de totes les
regidories de cultura de la comarca. 

 
www.macma.org/cultura

https://macma.org/cultura/la-mancomunitat.
https://macma.org/cultura
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RESSENYES

Poesia

Ressenya de novembre: De la
gran Safo sóc parell

De la gran Safo sóc parell

Carles  Mullet,  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.
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 L’autor,  amb ajuda  de  la
poeta  valenciana  Maria
Josep  Escrivà  Vidal,  ens
deixa a disposició en aquest
llibre la traducció del poeta
francés  Paul  Verlaine.  Sis
p o e m e s  d e  “ L e s
amigues”, un petit tresor de
la  poesia  lèsbica  francesa,

junt  amb huit  poemes que ha afegit  Carles constitueixen
aquest llibre ple d’erotisme i d’encants poètics.
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;  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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RESSENYES

Cultura popular

Ressenya de novembre: Animetes
Santes

Animetes santes

Josep Lluís Santoja Cardona, nascut
en  Alcoi  l’any  1965,  és  doctor  en
història  i,  actualment,   director  de
l’arxiu  municipal  i  de  la  xarxa  de
biblioteques d’Alcoi. Ha realitzat més

de vint monografies de recerca cultural i històrica, i més de
cent articles de diversos estils.
 
“Animetes  santes”  tracta  dels  costums  valencians  que
teníem antany sobre la mort, aquesta constant en la vida.
Expressa la tendència actual que té la societat a amagar la
realitat de la mort, tot i que és un fet que ens pertoca a tots i
totes;  i  les  particularitats  que  tenien  els  rituals  funeraris
abans, sent molt més simbòlics i profunds. També parla del
gran component femení que tenien els dits rituals funeraris
d’antany, ja que solien ser dones les que tenien cura dels
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malalts  i  moribunds,  així  com fer  els  amortallaments  als
morts, fer-los la vetla, i organitzar i practicar el dol, podent
durar de per vida l’esmentat dol. Aquest fet fomentava la
seua connexió  amb el  procés que comporta una mort,  i
desenvolupava la  seua sensibilitat  sobre l’acte  de viure  i
morir.
El llibre ha guanyat el XXI Premi Bernat Capó d’Investigació i
Difusió de la Cultura Popular Valenciana.
El treball de l’autor es complementa amb l’exposició “Faltar
o morir”, un recorregut sobre l’absència al Museu Etnogràfic
de València.
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RESSENYES

Música

Ressenya de novembre: La
Fúmiga

Fotosíntesi

El grup musical valencià La Fúmiga va sorgir en Alzira l’any
2012.  El  grup  està  format  per  instruments  de  vent  i  de
percussió  propis  de  les  bandes  de  carrer,  i  el  seu  estil
musical  és  molt  variat,  amb influències  de  la  música  de
banda, l’alternativa, l’ska i el punk, entre altres. 

Les  seues  cançons  estan  carregades  d’esperit  festiu,
consciència  social  i  col·lectiva  i  obertura  de  mires.

“Fotosíntesi”, el segon disc del grup, és una barreja d’estils
diferents als del primer disc “Espremedors”, ja que el grup li
dóna un gran valor a la innovació i creació de música en
tota la seua diversitat, i no quedar-se sols en el que es sap
que funciona. Aquests estils musicals que han integrat són
l’indie, el reggaeton, la disco i el pop, entre altres.
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L'àlbum musical inclou les cançons: 

“Fotosíntesi”
“Her”
“Ja no fa mal”
“Hora blava”
“Segona conjugació”
“Mami”
“Addicte a viure”
“Comèdia dramàtica”
“L’orquestra del Titànic”
“Llavors”.

Per a gaudir del disc el podeu trobar en el canal del grup de
YouTube, de Spotify i de Deezer.

https://lafumiga.com/


 La Guia MACMA NOVEMBRE 2022
www.macma.org

33

L'ENTREVISTA DEL MES

Referent

L'entrevista de novembre: Jordi
Giner Monfort

Jordi Giner Monfort

Jordi Giner Monfort, nascut a Bilbao en 1978, és professor
titular a la Universitat de València, llicenciat en sociologia i
doctorat en aquesta mateixa universitat l’any 2015 amb la
seua  tesi  Retorn  de  persones  retirades  d’origen  britànic
residents a la Marina Alta, dirigida per Carles-Xavier Simó-
Noguera.  La  seua  carrera  investigadora  s’ha  centrat
sobretot  en  l’estudi  de  les  migracions  de  la  població
britànica, principalment a l’espai de la Marina Alta. Així, cal
destacar articles com “Sorry, I’m not a tourist. Migración y
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turismo  en  la  Marina  Alta”  o  “El  quotidià  desconegut.
Europeus a la Marina Alta” i col·laboracions en llibres com
“La intersección del  turismo y la  migración de población
extranjera en la Marina Alta (Alacant)”  en Sociología del
turismo  (2019)  o  “El  retorno  de  los  retirados  europeos:
estudio sobre la Marina Alta” en Turismo, urbanización y
est i los  de  vida:  las  nuevas  formas  de  movi l idad
residencial  (2009).  

Ha  participat  en  diferents  projectes  d’investigació,
relacionats  amb  gènere,  joventut,  medi  ambient  i
participació,  però  sobretot  en  l’àmbit  de  les  migracions.
També  té  una  interessant  línia  d’investigació  sobre  la
sociologia i el còmic. Va guanyar el premi d’investigació Vila
de Teulada 2008 junt amb Carles Simó, i el X premi Manuel
Castillo  a  la  millor  monografia  universitària  d'investigació
publicada junt amb Francisco Torres, Yaiza Pérez, Elena Mut
i Miguel Monsell. 

Com vas començar la teua carrera acadèmica al camp de
la sociologia? Què et va portar a estudiar-la?

Vaig  començar  a  estudiar  periodisme  a  la  Universitat
Autònoma de Barcelona, però la manera limitada amb què
s’aproximava  a  la  realitat  no  m’acabava  d’agradar,
necessitava  un  poc  més  de  profunditat  i  reflexió  per
aproximar-me als fenòmens que m’interessaven.  Per això
vaig  deixar  els  estudis  a  Barcelona  i  vaig  començar  la
llicenciatura a la Universitat d’Alacant. En el meu cas va ser
decisiu  un  professor  que  vaig  tindre  a  Barcelona  en
l’assignatura d’Introducció a la Sociologia, Enrico Mora, que
em va descobrir una disciplina que m’agradava molt més
que el periodisme i em permetia aprofundir en els fenòmens
socials.

Perquè  vas  triar  el  tema  de  les  migracions  de  les
persones britàniques de la Marina Alta per a la teua tesi?

La immigració és un fenomen amb el qual convivim a la
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Marina Alta des de fa més de 60 anys. Quan a la resta del
País Valencià encara no tenien pràcticament migracions, a
la  Marina  Alta  la  població  d’origen  europeu  ja  era  un
col·lectiu important. Per a mi era una manera d’aproximar-
me a un fenomen quotidià, encarant-lo des d’un punt de
vista  poc  habitual  en  aquell  moment:  considerar-los
migracions més que turisme, amb el que això implica en
termes de drets i obligacions i també amb la diferència que
implica per a les relacions amb la població que els acull,
gran part de la qual els segueix considerant com a turistes. 

Quins són els descobriments sobre aquesta població que
més et van cridar l’atenció durant la teua recerca? Hi ha
certs patrons en el tipus de migracions a la Marina Alta
que no es repeteixen a altres territoris?

Una de les coses que més em sorprén és que la major part
de la població britànica d’edat avançada diu que no vol
tornar al seu país però, en realitat, molts ho acaben fent.
Això amaga la problemàtica de la manca de previsió de
futur, cosa que acaba provocant l’aparició de dificultats en
termes de salut, d’economia, burocràcia, habitatge, etcètera.
Per això, una de les coses en què està treballant ara mateix
l’ambaixada  britànica  és,  precisament,  tractar  de
conscienciar els seus conciutadans de la importància de fer
una mínima previsió, especialment quan les coses comencen
a complicar-se. 

La peculiaritat de la Marina Alta és que té una tradició en
l’acollida de població britànica com a turistes, primer, i com
a residents, després, que es remunta als anys 50 del segle
XX,  amb  arribades  molt  pronunciades  en  els  anys  90  i
principis del segle XXI. Durant molts anys va arribar a ser el
territori que més població britànica concentrava, deixant de
banda  els  països  de  la  Commonwealth.  Però  al  mateix
temps,  tota  la  investigació  empírica  s’havia  centrat  fins
aquell  moment en altres territoris del Mediterrani,  com la
Toscana, Malta o fins i tot Màlaga. Aleshores era evident que
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calia posar la comarca al lloc que li pertocava.

Existeixen prejudicis sobre la població britànica i europea
que ve al territori valencià?

Existeix un prejudici en positiu, allò que es sol conéixer com a
discriminació  inversa.  La  seua  condició  de  ciutadans
europeus  (i  fins  fa  poc de la  Unió  Europea),  del  Nord i
majoritàriament de pell blanca, ha fet que funcionen dues
construccions  socials  paral·leles:  la  primera,  que  els
interpreta a tots com a turistes, i  per tant els deslliga de
l’obligació d’inserir-se en la societat que els acull, com sí que
se’ls demana a altres orígens nacionals o a altres fenotips.
La  segona,  que  els  classifica  com  a  població  rica  i
emancipada  i,  per  tant,  sense  cap  tipus  de  necessitat
(bàsicament econòmica) per cobrir. 

Això ha facilitat que la societat d’acollida els haja tractat
com a  clients,  no  com a  conciutadans,  i  és  una  de  les
explicacions de per què la immensa majoria dels residents
britànics no han aprés a parlar castellà ni valencià, perquè
no han tingut la necessitat.  A més,  hi  ha molts casos de
fragilitat social, econòmica, familiar i en termes de salut que
han hagut de ser atesos pels serveis públics, moltes vegades
amb dificultats perquè, tot i viure durant anys a la Marina
Alta,  mai  havien  tingut  la  necessitat  d’empadronar-se.
Evidentment ara, amb el Brexit, ho tenen més complicat a
nivell  d’evitar  l’empadronament,  però  la  discriminació
positiva  segueix  funcionant.

També vas  iniciar  fa  uns  anys  una línia  d’investigació
sobre la sociologia i el còmic. Per què et vas interessar
per aquesta temàtica?

De fet, la relació de la sociologia i el còmic és una de les
primeres coses que vaig tractar d’investigar, allà pel 2002,
perquè de còmics n’he llegit des que tinc ús de raó. També
va  ser  la  primera  línia  d’investigació  que  vaig  haver
d’abandonar perquè en aquell moment era un camp amb
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poca tradició  en la  Sociologia.  En canvi,  el  camp de les
migracions estava en plena expansió, comptava amb xarxes
d’investigació, congressos i, en definitiva, majors possibilitats.
Vaig tornar al còmic l’any 2019 quan vaig aconseguir tindre
temps suficient per a investigar i un mínim finançament. Des
d’aleshores  he  tractat  de  mantenir  la  línia  d’investigació,
publicar  sobre  el  tema  i  portar-ho  als  congressos  de
Sociologia.

En la teua tesi comentes que vas treballar al món privat i
això  et  va  dificultar  després  obtenir  ajudes  de  la
Universitat per a dur-la a terme. Penses que hui dia és
factible dedicar-se a un doctorat? Quines coses trobes a
faltar en el món acadèmic per als investigadors joves que
comencen la seua carrera?

Quan em vaig quedar a l’atur en 2010 vaig entendre que, si
volia seguir a la universitat,  havia de fer el doctorat.  Ara
mateix,  els  programes  de  doctorat  estan  molt  més
organitzats que fa uns anys. Per exemple, jo vaig començar
el  doctorat  en 2004 i  vaig defensar  la  tesi  en 2015.  Ara
mateix això seria impossible. Primer, perquè cal més previsió,
fer  un  màster,  i  major  implicació  formativa  durant  els
primers anys. Així que, o tens un coixinet econòmic o molt
bon  expedient  per  accedir  a  algun  tipus  d’ajuda  o  el
doctorat  és  complicat.  També  és  cert  que  en  Ciències
Socials i Humanitats probablement siga més factible fer un
doctorat  autofinançat  que en altres disciplines perquè la
despesa es pot assumir amb relativa facilitat. 

Trobe a faltar una millor orientació. A mi m’hauria anat molt
bé que en el seu moment algú m’explicara realment en què
consisteix la carrera investigadora i docent i quins passos cal
seguir per a dedicar-s’hi.  I  per suposat, caldria una millor
dotació de la investigació, també en l’àmbit social.

Que li  recomanaries a algú que volguera dedicar-se al
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món de la investigació sociològica?

Primer de tot ha de llegir molt, tot tipus de material (llibres i
articles de revista, sí, però també periòdics i xarxes socials -i,
si pot ser, còmics). És molt important assistir a congressos i
intentar formar part dels grups de treball centrats en les
línies d’investigació que interessen a cadascú. Publicar algun
resultat  en  revistes  o  com  a  capítols  de  llibre  és  cada
vegada més important, però tampoc ha de ser una obsessió.
Per a dedicar-se a la investigació en l’empresa privada no
cal  tindre  el  doctorat,  però  sí  que  és  molt  important
controlar  les  tècniques  d’investigació.  Per  contra,  la
investigació  en  l’àmbit  acadèmic  normalment  no  és
independent  de  la  docència  universitària  i,  ara  per  ara,
figures docents com la de professor associat ho tenen molt
complicat  per  a  investigar.  Per  tant,  s’ha  de  passar  pel
doctorat sí o sí i millor si es pot accedir a alguna figura més
estable com la de professor ajudant doctor.



 La Guia MACMA NOVEMBRE 2022
www.macma.org

39

  

O seguiu-nos a les Xarxes Socials!
Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

            

Xarxa Jove Marina Alta:

         

Xarxa Esportiva Marina Alta:

      

https://api.whatsapp.com/send?phone=34659219476&text=ALTA
https://t.me/infolamacma
mailto:macma@macma.org?subject=ALTA%20GUIA%20MACMA&body=Mitjan%C3%A7ant%20aquest%20correu%20i%20l%27acceptaci%C3%B3%20del%20seu%20%C3%BAs%2C%20La%20MACMA%20m%27enviar%C3%A0%20la%20programaci%C3%B3%20cultural%20aix%C3%AD%20com%20la%20guia%20mensual%20a%20trav%C3%A9s%20del%20canal%20d%27informaci%C3%B3%20de%20la%20MACMA-%20PER%20CORREU%20ELECTR%C3%92NIC.%0A%0AAccepte%20l%27%C3%BAs%20de%20les%20meues%20dades%20per%20a%20formar%20part%20de%20la%20llista%20de%20difusi%C3%B3%20de%20la%20programaci%C3%B3%20cultural%20comarcal.%20D%27acord%20amb%20la%20LOPD%2C%20podr%C3%A9%20exercir%20els%20meus%20drets%20d%27oposici%C3%B3%2C%20acc%C3%A9s%2C%20rectificaci%C3%B3%20i%20cancel%C2%B7laci%C3%B3%20de%20les%20meues%20dades%20enviant%20correu%20a%20comunicacio%40macma.org%2C%20tot%20indicant%20en%20l%27assumpte%20
https://www.facebook.com/MancomunitatCulturalMarinaAlta
https://www.instagram.com/mancomunitatculturalmarinaalta/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34659219476
https://www.youtube.com/channel/UC7LE3fpQhQzf2wNcVMSxe1w
https://t.me/infolamacma
https://www.facebook.com/XarxaJoveMarinaAlta
https://www.instagram.com/xarxajovemarinaalta/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34680516149
https://vm.tiktok.com/ZMRfJCD7L/
https://www.facebook.com/XarxaEsportivaMarinaAlta
https://www.instagram.com/xarxaesportivamarinaalta/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34635636023

