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MÚSICA CLÀSSICA

El Poble Nou de Benitatxell
Concert d'Any Nou
Diumenge 1 · 18:00 h · Parròquia Santa Maria
Magdalena
Orquestra de cambra Marinae Ensemble.
Amb el repertori:
Palladio. Karl Jankis
Sperl Polka op. 133 Johan Strauss
Annen Polka op. 137. Johan Strauss
Damen Souvenir Polka op. 236. Johan Strauss
Pizzicato Polka Johan Strauss i Josef Strauss

Calp
Opera Locos
Dissabte 7 · 19:00 h · Auditori
Òpera premiada amb el premi Max 2019 al millor espectacle
musical.
90 minuts. Apta per a tots els públics. Gratuït amb invitació
numerada (Llímit 6 invitacions per persona).
Retirada d'invitacions:  
5 de gener de 9.00 a 14.00 h.
7 de gener de 9.00 a 14.00 h i 16.00 a 18.00 h.

Benissa
Macbeth, Verdi
Dimarts 10 · 19:00 h · Saló Cultural
Zeljko Lucic, Anna Netrebko, René Pape i Joseph Calleja.
The Metropolitan Opera Orchestra, Chorus and Ballet.
Òpera en cinema.
+ Info: Tel. 965 73 13 13

Calp
XI Festival Internacional de Música:
Musica Iberoamericana, Dúo
Palomares-Apellániz
Dijous 19 · 20:00 h · Auditori
Entrada 12 € a partir de les 19.00 h en el Hall del Saló Blau.
Reserva d'entrades: Info@pal-music.com

Dénia
Ensemble de Solistes de Frankfurt
Dissabte 21 · 17:00 h · Teatre Auditori
Concert extraordinari d'Any Nou a càrrec de l'Ensemble de Solistes
de Frankfurt i la soprano Nidia Palacios.
Entrada anticipada 28 € en Pro Akustik, Dénia. Entrada en taquilla
30 €.
+ Info: www.konzertfreunde.com o al tel. 965 788 840.

ALTRES MÚSIQUES

El Poble Nou de Benitatxell
Musical del Rey León
Dilluns 2 · 19:30 h · Carpa Plaça de les pesqueres

Dénia
Aplec de Rondalles
Dimecres 4 · 20:00 h · Casa de Cultura
Amb la participació de la Rondalla Daniya i l'OPP de l'Ateneu
Musical de la Vila Joiosa.
Entrada lliure fins a completar l'aforament.

Benissa
Discomòbil
Divendres 6 · 00:00 h · Carpa Passeig Dolores Piera
Discomòbil organitzada per la Comissió FPX2023.

Dénia
Dilluns de jazz: Kárles Pérez Trio
Dilluns 16 · 20:00 h · Casa de Cultura
Presentació del nou àlbum Changing Times.
Entrada a 15 € en notikumi.com o en taquilla des de les 19.00 h.

Xàbia
Marinae Ensemble: Música del segle
XX
Divendres 27 · 21:00 h · Església de Sant Bertomeu

mailto:Info@pal-music.com
https://konzertfreunde.com/
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Calp
Concert CLAUdeFA
Dissabte 28 · 20:00 h · Auditori
Gratuït fins completar aforament.
Organitza: Regidoria de Cultura.

Dénia
Amura
Dissabte 28 · 20:00 h · Teatre Auditori
Flamenc amb: Isabel Julve, cant, ball, palmes i postisses. Matthieu
Saglio, Violoncel. José “el Piru”, guitarra flamenca, ronroco.
Després  de  recórrer  el  món amb els  seus  respectius  projectes,
s’uneixen aquests tres reconeguts artistes per a una nova aventura
musical entre composicions pròpies i versions de cançons de tota la
vida.
Preu: 6 €
Entrada anticipada en notikumi.com
Entrada en taquilla una hora abans de l'espectacle.

Xàbia
Swing sun-day- Ocean Spray Trio
Diumenge 29 · 12:00 h · Plaça de la comare Maruja
Varó

DANSA I BALLET

Pedreguer
Un conte de Nadal
Dissabte 28 · 20:00 h · Pista Espai Cultural
Ballet en dos actes.
Dirigit per Nanny Alves.
Organitza: Ajuntament de Pedreguer, NannyAlves Escola de Música
i Niu de l'Art.
 
 
 

TEATRE

Dénia
Conquistadores
Dissabte 14 · 20:00 h · Teatre Auditori
Direcció i dramatúrgia:  Pedro Luis López Bellot.
Intèrprets: Chema Pizarro, Nuqui Fernández i Francis J. Quirós.
Una divertida història de l’aventura americana contada en clau
d’humor negre i teatre de l’absurd amb dos candidatures als premis
MAX: millor espectacle revelació i millor autoria revelació.
Entrada a 10 € en notikumi.com o en taquilla una hora abans.

TEATRE INFANTIL

Gata de Gorgos
Jugar i llegir
Dilluns 2 · 17:30 h · Biblioteca Pública
Tots els dilluns a les 17.30 h: Jugar i llegir, amb el Club de lectura
infantil.

Gata de Gorgos
L'hora del conte
Divendres 6 · 17:30 h · Biblioteca Pública Carme
Miquel
Tots els divendres a les 17.30 h: L'hora del conte.

Gata de Gorgos
Jugar i llegir
Dilluns 9 · 17:30 h · Biblioteca Pública
Tots els dilluns a les 17.30 h: Jugar i llegir, amb el Club de lectura
infantil.
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Gata de Gorgos
L'hora del conte
Divendres 13 · 17:30 h · Biblioteca Pública
Tots els divendres a les 17.30 h: L'hora del conte.

Pego
La volta al món en vuitanta contes
Diumenge 15 · 11:30 h · Plaça de l'Ajuntament
Ruta teatralitzada.
Inscripcions al 691 022 470.

Gata de Gorgos
Jugar i llegir
Dilluns 16 · 17:30 h · Biblioteca Pública
Tots els dilluns a les 17.30 h: Jugar i llegir, amb el Club de lectura
infantil.

Gata de Gorgos
L'hora del conte
Divendres 20 · 17:30 h · Biblioteca Pública
Tots els divendres a les 17.30 h: L'hora del conte.

El Poble Nou de Benitatxell
Melodia a dia
Dissabte 21 · 11:00 h · Biblioteca Municipal
Bebeconte a càrrec de Fran Pintadera.

Calp
A la lluna
Dissabte 21 · 18:30 h · Auditori
Espectacle de Voilà Producciones.
Gratuït fins completar aforament.
A partir de 5 anys i públic familiar.

Dénia
L'illa del tresor
Diumenge 22 · 12:00 h · Teatre Auditori
Teatre en família. Una obra per a  aprendre a valorar el que tenim i
cuidar el Medi Ambient.
Recomanat a partir dels 3 anys. En valencià. Entrada lliure fins a
completar l'aforament.

Gata de Gorgos
Jugar i llegir
Dilluns 23 · 17:30 h · Biblioteca Pública
Tots els dilluns a les 17.30 h: Jugar i llegir, amb el Club de lectura
infantil.

Gata de Gorgos
L'hora del conte
Divendres 27 · 17:30 h · Biblioteca Pública
Tots els divendres a les 17.30 h: L'hora del conte.

El Poble Nou de Benitatxell
Contes anima(la)ts
Dissabte 28 · 11:00 h · Biblioteca Municipal
Conctacontes a càrrec de Blai Senabre.

Xàbia
Chinchulina y el Ruiseñor de la China
Dissabte 28 · 17:30 h · Casa de Cultura
L'emperador de la Xina i la seua filla la princesa Chinchulina vivien
en el seu palau. Quan la xiqueta escoltava música perdia la seua
timidesa, la seua alegria es contagiava. Un dia la tristesa es va
apoderar  de  la  xiqueta  i  només  el  cant  d’un  ocell  anomenat
Rossinyol Blau podia retornar l’alegria al seu cor...
Entrada: 3 €.

Gata de Gorgos
Jugar i llegir
Dilluns 30 · 17:30 h · Biblioteca Pública
Tots els dilluns a les 17.30 h: Jugar i llegir, amb el Club de lectura
infantil.

CINEMA

Benissa
El gato con botas. El último deseo
Del 7/1 al 8/1 · Saló Cultural
Cinema infantil a les 17.00 i a les 19.15 h el 7 i 8 de gener.
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Dénia
Alcarràs
Diumenge 8 · 19:00 h · Teatre Auditori Centre Social
Espanya, 2022, 120 min. V.O. en català, subtitulada en castellà.
Recomanada per a + 12 anys. 
Entrada: 3 €. En taquilla una hora abans o en www.notikumi.com 

Benissa
I wanna dance with somebody
Dissabte 14 · Saló Cultural
Cinema a les 19.00 i a les 22.00 h.

Benissa
I wanna dance with somebody
Diumenge 15 · Saló Cultural
Cinema a les 18.00 i a les 21.00 h.

Dénia
Ninja baby
Diumenge 15 · 19:00 h · Teatre Auditori Centre Social
Noruega, 2021, 103 min. V.O. en noruec, subtitulada al castellà.
Recomanada per a + 16 anys.
Entrada: 3 € en taquilla una hora abans o en www.notikumi.com 

Benissa
Venim de lluny
Dijous 19 · 19:30 h · Saló Cultural
Llargmetratge del col·lectiu Mirades. Venim de lluny, un recorregut
per la història de la Marina Alta.

Dénia
París distrito 13
Diumenge 22 · 19:00 h · Teatre Auditori Centre Social
França, 2021, 105 min. V.O. en francés, subtitulada al castellà.
Recomanada per a + 16 anys.
Entrada: 3 € en taquilla una hora abans o en www.notikumi.com 

Dénia
Raya i l'últim drac
Diumenge 29 · 12:00 h · Teatre Auditori

Cine en família. 114 min. En valencià.
Recomanada a partir dels 6 anys.
Entrada lliure fins a completar l'aforament.

Dénia
La isla de Bergman
Diumenge 29 · 19:00 h · Teatre Auditori Centre Social
França, 2021, 112 min. V.O. en anglés, subtitulada al castellà.
Recomanada per a + 12 anys.
Entrada: 3 € en taquilla una hora abans o en www.notikumi.com 

EXPOSICIONS

Pedreguer
Identitats
De l'1/12 al 14/1 · Casa de Cultura
Artistes: Manuela Paszkowsky Serra, Pedro Faus Ferrer i Pep Aguilar
Mallol.
Comissària: Isabel Soler Tarradellas.
Inauguració: 1 de desembre a les 19.00 h, amb presentació de les
obres pels artistes, performance i picadeta.

Calp
Història de la Rondalla de Calp
Del 2/12 al 31/1 · Museo del Coleccionismo

Calp
Naixement a grandària real
Del 2/12 al 9/1 · Plaça Miguel Roselló
Organitza: Regidoria de Cultura.

Calp
XXVII Exficalp La lluna de Calp i
l'arròs del senyoret
Del 3/12 al 29/1 · Sala d'exposicions Ajuntament Vell
XXVII Exficalp, La lluna de Calp i l'arròs del senyoret.
Gastronomia amb sabor a Calp.
Inauguració: 3 de Desembre a les 19:00 h.

https://www.notikumi.com/
https://www.notikumi.com/
https://www.notikumi.com/
https://www.notikumi.com/
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Calp
Pesebre Parroquial
Del 8/12 al 6/1 · Parròquia Nostra Sra de les Neus
Horari de visites: 10:30h - 13:30h / 17:30h - 20:00h.
Organitza: Parròquia Nostra Senyora de les Neus.

Calp
Pesebre Parroquial
Del 8/12 al 31/1 · Parròquia Nostra Senyora de la
Mercé
Horari de visites: Abans i després de les misses.
Organitza: Parròquia Nostra Senyora de la Mercé.

Pego
Betlem de les monges
Del 8/12 al 7/1 · 17:00 h · Carrer de l'Hospital (Seu de
la Junta de Setmana Santa)
Visita el Betlem de les monges: Obra restaurada al taller de
manualitats.
Projecte patrocinat per la Junta Central de la Setmana Santa de
Pego.
Obert del 8 de desembre a 7 de gener de 17.00 a 20.30 h.

Pedreguer
Llaurant l'eteri
Del 14/12 al 30/1 · Casa de Cultura
Exposició de Fina Torres.
Inauguració: Dimecres 14 de desembre a les 18.00 h.

Dénia
Terra Nostra
Del 15/12 al 7/1 · Casa de Cultura
Fotoclub Cambra Fosca.
Horari: Laborals d'11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 21.00 h. Dissabte d'11.00
a 13.30 h i de 18.00 a 21.00 h.

Dénia
Som Mediterranis
Del 16/12 al 15/1 · Centre d’Art l’Estació
Xavi Fornés, pintura, Alfredo Sanz, fotografia.
Pintura i  fotografia són imatges;  la pintura de forma pensada i
treballada i la fotografia espontània i intuïtiva, d'ací l'atractiu que

creiem  ofereix  aquesta  exposició  compartida.  Som  autors  que
intentem oferir i expressar de manera atractiva la cultura i costums
mediterranis amb les quals ens sentim tan identificats.
Horari: tots els dies de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 20.00 h. Tancat el
25 de desembre.

Benissa
Fotografies de Miquel El Barber
Del 19/12 al 8/1 · Centre d’Art Taller d’Ivars
De dimarts a dissabte, de 18.00 a 20.30 h.
Horari especial de Nadal i Reis: Dissabtes i festius, tancada. 23, 26 i
30 de desembre i 5 de gener, tancada per la vesprada.

Calp
Història de la Rondalla de Calp
Del 21/12 al 31/1 · Museu del Col·leccionisme
Col·labora: Regidoria de Cultura.

Benissa
Caminant amb Van Gogh
Del 22/12 al 31/1 · Centre d’Art Contemporani
Salvador Soria
Entrada per Espai Cultural de Les Cases del Batlle.
Horari: Matins: visites concertades. De dimarts a dissabte, de 18.00 a
20.30 h. Dissabte de 10.00 a 14.00 h.
Horari especial de Nadal i Reis: Dissabtes i festius, tancada.
23, 26 i 30 de desembre i 5 de gener tancada a la vesprada.

Gata de Gorgos
Lactància materna
De l'1/1 al 31/1 · Biblioteca Pública
Exposició de la lactància materna del Grup Nodrissa.

Pego
Tere Ferrando Pérez
De l'1/1 al 6/1 · Centre d'art
De dimarts a divendres de 17.00 a 20.00 h. Dissabtes de 10.00 a
13.30 h. Festius tancat.

Calp
Pesebre a tamany natural
De l'1/1 al 8/12 · Plaça Miguel Roselló
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Gata de Gorgos
Rostres mediterranis de la ciència
Del 9/1 al 31/1 · Biblioteca Pública

Dénia
Fang i silenci, ceràmica
Del 12/1 al 28/1 · Casa de Cultura
Exposició de Cristina Minguillón.
Inauguració dia 12 a les 19.00 h.
Horari: Laborals d'11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 21.00 h. Dissabte d'11.00
a 13.30 h.
Activitats complementaries els dies 19 i 26.
+ Info en www.denia.net 

Xàbia
Patchwork Artístic
Del 13/1 al 5/2 · Museu Arqueològic i Etnogràfic
Artistes: Ester Troncholi i Peter Hayward.
Inauguració el divendres 13 de gener a les 19.30 h.

Xàbia
Visiones psicodélicas
Del 13/1 a l'11/2 · Centre d’Art Andres Lambert
Artista: PES Patrick Strauss.

Xàbia
Semiótica Efímera
Del 13/1 al 12/2 · Casa del Cable
Artistes: Grupo Libera.

Pego
II ART JOVE A LA MARINA ALTA
Del 13/1 a l'11/2 · 19:00 h · Museu d'art Vila de Pego.
Carrer Hospital
La Xarxa Jove de la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta inicia
la II Edició de l’exposició col·lectiva itinerant «Art Jove a la Marina».
Aquesta exposició pretén donar a conèixer les obres dels i les joves
creadores de la nostra comarca en diferents disciplines artístiques
que en aquesta edició són: pintura, escultura, dibuix digital i
fotografia.
 
 

L'exposició s'inicia a Pego el proper 13 de gener i recorrerà bona
part de la Marina Alta.
Del 13 de gener a l’11 de febrer.
Inauguració: divendres 13 de gener a les 19.00 h al museu d'art vila
de Pego, C/ Hospital.
Horari: 
De dimarts a divendres de 17.00 a 20.00 h.
Dissabte de 10.00 a 13.30 h.

Calp
Mira'm amb altres ulls
Del 20/1 al 31/1 · Sala d'Exposicions
Fotografies dels alumnes del CPEE Gargasindi realitzades per
Salvador Pomares Vengut. 
Inauguració: el 20 de gener a les 11:30 h.

Dénia
Grup d'Elx
Del 20/1 al 19/2 · Centre d’Art l’Estació
Exposició de pintura. Albert Agulló, Antoni Coll, Sixto Marco i Joan
Castejón.
Inauguració el dia 20 a les 19.00 h.
Horari: Tots els dies de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 20.00 h.

Benissa
Joan Fuster: una vida il·lustrada
Del 27/1 al 2/2 · Les Cases del Batlle
De dilluns a dijous de 9.30 a 13.30 h i de 17.00 a 20.30 h.

Pedreguer
Auschwitz -Birkenau silenci, dolor i
mort
Del 27/1 al 17/1 · Casa de Cultura
Exposició fotogràfica.
Inauguració divendres 27 de gener a les 19.00 h.
En commemoració al Dia Internacional en Memòria de les Víctimes
de l'Holocaust Nazi.
 
 
 

https://www.denia.net/
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XERRADES I PRESENTACIONS

Dénia
Contracorriente
Divendres 13 · 19:00 h · Espai d'art Joan Castejón
Presentació i lectura del poemari d'Aldo Dante Alvarado amb la
participació de l'artista Joan Castejón.

Xàbia
Hevia, la conferència
Divendres 13 · 20:00 h · Sala Polivalent
José Ángel i María José Hevia són hereus de la tradició oral dels
vells gaiters i tamboriners asturians.
Ofereixen  una  conferència  musical  a  partir  d’un  repertori,
acompanyat  de  projeccions,  que  genera  una  atmosfera  que
transporta a l’espectador per paisatges i festes d’Astúries, creant
una experiència màgica.

La Marina Alta
Encesa de torres, talaies i talaiots de
la Mediterrània. Un cant pels drets
humans.
Dissabte 14 · 13:00 h
A Teulada-Moraira, Castell de Moraira. A Dénia, Castell de Dénia. A
Pedreguer, Torre dels Molinets.
A les 13.00 h i a les 18.00 h: Encesa coordinada de pots de fum i
bengales de llum des de torres i fortificacions costaneres i també
des de municipis d'interior, que va precedida amb la lectura d'un
manifest. L’acte del matí acabarà amb la cantada del Viatge a
Ítaca de Lluís Llach.
L’objectiu és doble: per una banda, sensibilitzar la població sobre la
situació que viu la Mediterrània, on moltes persones que es veuen
obligades a abandonar sa casa hi perden la vida cada any. I per
l’altra, reivindicar i valorar les torres, talaies, talaiots i fortificacions
com a patrimoni històric i cultural present al conjunt dels territoris
d’arreu la nostra mar.
 
 
 
 

Benissa
Presentació del Calendari de l'ICEMA
del 2023
Dimarts 17 · 19:30 h · Espai Cultural Cases del Battle
Presentació del Calendari de l'ICEMA del 2023 dedicat als bolets.

Dénia
El fang ahir i hui
Dijous 19 · 19:00 h · Espai d’Art Joan Castejón
Xerrada a càrrec de Cristina Minguillón, llicenciada en Història de
l'Art, ceramista, documentalista, il·lustradora i mestra.
Entrada lliure fins a completar l'aforament.

Dénia
Cajas y libros de artistas
Dijous 26 · 18:00 h · Casa de Cultura
Xerrada-taller a càrrec de Cristina Minguillón, llicenciada en Història
de l'Art, ceramista, documentalista, il·lustradora i mestra.
Places limitades, inscripció en cultura@ayto-denia.es 

Xàbia
Presentació del llibre 83 cuentos de
mierda
Divendres 27 · 19:00 h · Biblioteca Centre Històric
Amb presència de l'autor Antonio Magán.

CURSOS I TALLERS

Pedreguer
Taller de cinema per a xiquets/es
Del 28/12 al 4/1 · 09:30 h · Casa de Cultura
Taller de cinema per a xiquets i xiquetes d'entre 8 i 13 anys.
Els dies 28, 29 i 30 de desembre i el 3 i 4 de gener. De 9.30 a 13.00 h.
Inscripció: 25 € a la Casa de Cultura, fins al 20 de desembre.
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Gata de Gorgos
Taller de defensa personal per a
joves
Del 14/1 a l'11/3
9 sessions per a joves d'entre 18 i 30 anys, els dissabtes pels matins.
A partir del 14 de gener.
Inscripció:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccsrrhQTOL3fzxsHT
HpWSb-PqdyN-oiBlEznM4CBgLeTl9Rg/viewform3
+ Info: Instagram: @gata.jove / Whatsapp: +34 683 288 131 o +34 618
94 62 06 / Correu electrònic: gatajove@gmail.com

CONVOCATÒRIES

La Marina Alta
XXVII Concurs fotogràfic de
lactància materna
De l'1/1 al 13/3
La teua creativitat ajuda a normalitzar la lactància materna.
Formulari d'inscripció i + info: www.grupnodrissa.org 

Pedreguer
Premis VIII Vila de Pedreguer de
fotografia
De l'1/1 al 28/2 · Pedreguer
Premis:
1er 500€ i Trofeu
2on 300€
3er 150€
Accèssit: Millor autor local/ Soci AFAP: Viatge Baleària+Llibre signat
Més informació i bases en: www.afepedreguer.com

Pedreguer
Retrats a l'oli
De l'1/1 al 21/2 · Arq. Antoni Gilabert
Taller de dibuix i pintura a càrrec de la pintora Rosana Picornell.
Tots els dissabtes de març: Dissabtes 4, 11, 18 i 25.
Inscripcions a la Casa de Cultura fins al 21 de febrer.
Preu: 50 € sense comptar el material.

Pedreguer
Curs d'Educació Emocional
De l'1/1 al 12/1 · 18:30 h · Casa de Cultura
Curs d'educació emocional per a joves amb ganes de viure en gran.
Cada dijous, amb una duració d'1 h i 30 min i dividit per edats:
Dijous a les 17.00 h de 14 a 17 anys.
Dijous a les 19.00 h de 18 a 30 anys.
Inscripció fins al 12 de gener.
Tel. 616 40 59 42.

RUTES I VISITES

Benigembla
Cocoll i penyes blanques
Dissabte 7 · 08:30 h · Benigembla
Rutes de senderisme interpretatiu.
Cocoll i penyes blanques 12.8 km - 776m+.
Inscripcions per Whatsapp: 616043173 Maria.
Dades necessàries per a la reserva: Nom complet i data de
naixement.

Dénia
La Xara · Pinaret · Bosc de
Benimaquia: El bosc mediterrani al
Montgó.
Diumenge 15 · 09:15 h · Estació FGV
Anada en bus FVG a la Xara. Preu del bus: 1,35 €.
Visita al refugi dels cavalls. Duració: 4 h.
Inscripció prèvia obligatòria a: deniaviva@ayto-denia.es fins a les
14.00 h del dijous anterior.

Parcent
El Carrascar de Parcent
Diumenge 22 · 08:30 h · Parcent
Rutes de senderisme interpretatiu.
El carrascar de Parcent 13 km - 830m+
Inscripcions per Whatsapp: 616043173 Maria.
Dades necessàries per a la reserva: Nom complet i data de
naixement.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccsrrhQTOL3fzxsHTHpWSb-PqdyN-oiBlEznM4CBgLeTl9Rg/viewform3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccsrrhQTOL3fzxsHTHpWSb-PqdyN-oiBlEznM4CBgLeTl9Rg/viewform3
mailto:gatajove@gmail.com
https://www.grupnodrissa.org/
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Pedreguer
El castell de l'Ocaive, consolidació
estructural del monument
Diumenge 29 · 09:00 h · Porxes
Visita guiada a càrrec de Pasqual Costa, 4 hores aproximadament.
Inscripció: 2 € a la Casa de Cultura fins al 27 de gener.
Cal portar esmorzar i roba còmoda.

Dénia
El fortí i les seues muralles
Diumenge 29 · 10:30 h · Oficina de Turisme
Visita en família: El fortí i les seues muralles. La Dàrsena i la
Drassana.
Visita amb guia expert. Informació i reserves al museu etnològic, tel.
966 420 260.

I MÉS ENCARA

Pego
Betlem Gegant
Del 4/12 al 5/1 · Casa del Poble, Pla de la Font
Horari:
De dilluns a divendres de 17.00 a 20.00 h.
Dissabte i diumenge: 11.00 a 13.00 h i 17.00 a 20.00 h.
Preu: 1 €.

Teulada Moraira
Patinatge sobre gel
Del 16/12 al 8/1
Teulada: Del 16 al 27 de desembre.
Moraira: Del 29 de desembre al 8 de gener.
Horari: De 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h.

Gata de Gorgos
Llegim amb el Tapis
Dilluns 2 · 11:30 h · Biblioteca Pública
Tots els dilluns a les 11.30 h: Llegim amb el Tapis.

Gata de Gorgos
Llegim amb dones marroquines
Dimarts 3 · 12:00 h · Biblioteca Pública
Tots els dimarts a les 12.00 h: Llegim amb dones marroquines.

La Marina Alta
Punts d’informació juvenil de la
Marina Alta
Del 4/1 a l'1/2
Horari: De 19.00 a 20.00 h a Sanet i els Negrals; de 17.00 a 19.00 h a
Alpatró; de 17.30 a 18.30 h a Jesús Pobre i la Xara; i de 16.00 a 19.30 h
a la resta de municipis.
DIMECRES 4
La Xara: Pl. de la palmera
DILLUNS 16
Murla: Biblioteca 
Beniarbeig: Escoles Velles 
Senija: Centre Social 
DIMARTS 17 
Benidoleig: Escoles Velles 
Benimeli: Biblioteca 
Alcalalí: Biblioteca 
DIMECRES 18
Orba: Espai Jove 
Sanet i els Negrals: Biblioteca 
DILLUNS 23
Els Poblets: Escoles Velles 
Sagra: Ajuntament 
Xaló: Casal Jove 
DIMARTS 24
La Vall de Gallinera: C/ Joan Pellicer d’Alpatró 
El Ràfol d’Almúnia: Aula de lectura
DIMECRES 25
La Vall de Laguar: C. Polivalent de Campell
L’Atzúbia Forna: Biblioteca de l'Atzúbia
DIJOUS 26
Jesús Pobre: Saló de plens
DILLUNS 30
Murla: Biblioteca 
Beniarbeig: Escoles Velles 
Senija: Centre Social 
DIMARTS 31
Benidoleig: Escoles Velles 
Benimeli: Biblioteca 
Alcalalí: Biblioteca 
DIMECRES 1 DE FEBRER
Orba: Espai Jove 
Sanet i els Negrals: Biblioteca 
+ INFO Jesús Pobre i la Xara: Llunàtics Dénia 966 42 37 00
+ INFO resta de municipis:
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Alex Alemany: alexalemany@macma.org 600 635 412.
Carolina López: carolinalopez@macma.org 600 635 388.
Francesc Ballester: francescballester@macma.org 697 299 763.
Majo Puig: xarxajove@macma.org 680 516 149.

Gata de Gorgos
Llegim amb el Tapis
Dilluns 9 · 11:30 h · Biblioteca Pública
Tots els dilluns a les 11.30 h: Llegim amb el Tapis.

Gata de Gorgos
Llegim amb dones marroquines
Dimarts 10 · 12:00 h · Biblioteca Pública
Tots els dimarts a les 12.00 h: Llegim amb dones marroquines.

Gata de Gorgos
Cursa Solidària Gata
Diumenge 15
Modalitats corredors i caminants.
Inscripció en www.somesport.com 

Gata de Gorgos
Llegim amb el Tapis
Dilluns 16 · 11:30 h · Biblioteca Pública
Tots els dilluns a les 11.30 h: Llegim amb el Tapis.

Gata de Gorgos
Llegim amb dones marroquines

Dimarts 17 · 12:00 h · Biblioteca Pública
Tots els dimarts a les 12.00 h: Llegim amb dones marroquines.

Gata de Gorgos
Llegim amb el Tapis
Dilluns 23 · 11:30 h · Biblioteca Pública
Tots els dilluns a les 11.30 h: Llegim amb el Tapis.

Gata de Gorgos
Llegim amb dones marroquines
Dimarts 24 · 12:00 h · Biblioteca Pública
Tots els dimarts a les 12.00 h: Llegim amb dones marroquines.

Gata de Gorgos
Soldats de Lleva
Divendres 27 · 19:00 h · Biblioteca Pública
Llegim el llibre ‘Soldats de lleva’ de Josep en el Club de lectura.

Gata de Gorgos
Llegim amb el Tapis
Dilluns 30 · 11:30 h · Biblioteca Pública
Tots els dilluns a les 11.30 h: Llegim amb el Tapis.

Gata de Gorgos
Llegim amb dones marroquines
Dimarts 31 · 12:00 h · Biblioteca Pública
Tots els dimarts a les 12.00 h: Llegim amb dones marroquines.

https://macma.org/www.somesport.com
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FESTES

Ses majestats a la Marina Alta 2023

ELS REIS MAGS D'ORIENT A LA MARINA
ALTA

BENISSA

DILLUNS 2
19.00 h. Visita del Patge Reial a la Plaça Jaume I. 
DIJOUS 5
18.30 h. Cavalcada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. 
DIVENDRES 6 
12.00 h. Missa de Reis.
DIUMENGE 8 
10.00 h. Activitats esportives Quemando el Roscón Plaça Jaume I. 

 

EL POBLE NOU DE BENITATXELL

DIUMENGE 1
18.00 h · Església Santa Maria Magdalena
Concert d'any nou a càrrec de Marinae Ensemble.
DIMARTS 3
17.30 h  · Pels carrers del poble
Visita de l'emissari dels Reis Mags. Arreplegada de cartes per als i
les xiquets/es.
Cercavila: Des de l'Av. València fins a la Plaça de l'Església a càrrec
de la Colla La Llebetjà.
Hi haura xocolatada i bambes a preus populars.
DIMECRES 4
De 16.30 h a 19.30 h · Carpa Plaça de les Pesqueres
Parc de Nadal amb inflables, pintacares, globoflèxia, tallers, etc.
 

DIJOUS 5
18.00 h
Cavalcada dels Reis Mags fins a l'Ajuntament i repartiment de
regals a la carpa de la Plaça de les Pesqueres.
DIVENDRES 6
18.00 h · Església Santa Maria Magdalena
Missa de Reis i estrenes. Ses Majestats els Reis Mags d'Orient ens
acompanyaran i donaran les estrenes a els i les xiquets/es.

 

GATA DE GORGOS

DIMECRES 4 I DIJOUS 5
Misteri dels Reis de Gata. Festa d'Interés Turístic Provincial.
Dimecres 4 · 19.00 h · Pels carrers del poble
Bàndol anunciador de l'arribada dels Reis Mags.
Dijous 5 · 18.30 h · Grup Escolar
Representació del Misteri dels Reis Mags.
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LA VALL DE GALLINERA

DIJOUS 5
Arribada dels Reis Mags d'Orient
18.00 h - Benirrama
18.30 h - Benialí
19.30 h - Benissivà i Benitaia
20.30 h - La Carroja
20.40 h - Alpatró
21.45 h - Benissili

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sant Antoni a la Marina Alta 2023

SANT ANTONI A LA COMARCA

Durant la festivitat de Sant Antoni tindrà lloc a la comarca:

Fogueres a Benissa, Castell de Castells, la Vall de Laguar,
Ondara, Pedreguer, Pego, Teulada-Moraira i Xàbia.
Benediccions d'animals a tots els municipis.
Fira Ramadera i Fira Comercial a Benissa.
Porrats  a  Benissa,  Pego i  Xàbia.  I  més  per  Sant  Blai  a
Pedreguer, i Sta. Paula i Sta. Llúcia a Dénia.
Ball de dimonis a Teulada-Moraira i a Benissa.

 

L'origen i la trajectòria de Sant Antoni

Sant Antoni, una festa medieval a mig camí entre el paganisme del
cicle agrícola i la devoció cristiana front al dimoni.
Es tracta d’una devoció antiga. A terres valencianes arribà de la mà
de Jaume I i les celebracions són tan esteses com variades: dimonis
i  balls,  arrossegaments  i  fogueres purificadores,  benedicció  dels
animals i porrats per omplir la panxa.
Sant  Antoni  del  Porquet  celebra  la  seua  festa  el  17  de  gener,
coincidint amb l’inici d’un nou cicle agrícola, és per això que és patró
dels animals. Sobretot d’aquells que tenen a veure amb els treballs
del camp: cavalls, haques i burros, principalment, però també més
recentment de tots els animals de companyia.
Aquesta tradicional festa va començar a perdre’s, però des de fa
uns anys s’està recuperant a molts dels pobles gràcies a la tasca
d’associacions, festers i ajuntaments.
La festa de Sant Antoni Abat, més conegut com del Porquet -en
altres zones el coneixen com Sant Antoni dels ases o el Barbut- és
la primera de les festes del nou any, en alguns llocs es considera el
preludi de les festivitats dels Carnestoltes pagans.
Al  territori  valencià  s’estenen  un  nombre  gran  de  celebracions
diverses  entre  les  quals  destaquen les  barraques  dels  Ports,  la
foguera més gran a Canals, la Santantonà de Forcall o l’embolicà
de Benicarló. Sense oblidar els nombrosos arrossegaments de pins,
benediccions d’animals i com no, la part més dolça de la festa, els
Porrats valencians.                                                                                  
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Celebrem Sant Antoni als pobles de la
Marina Alta

 

Beniarbeig

A Beniarbeig,  la  celebració de la festa de Sant Antoni  ha estat
sempre vinculada als animals i  a la muntanya, amb la Serra de
Segària com a principal escenari de la jornada. Tradicionalment,
l’activitat religiosa es feia de bon matí amb una missa precedida
per  la  benedicció  dels  animals,  sobretot  els  destinats  a  treballs
agrícoles i ramat. A continuació tenia lloc una partida de pilota i
seguidament s’anava a dinar paella a la muntanya, on ja a poqueta
nit es cremaven les argelagues i altres matolls, la llum dels quals es
podia divisar des del poble. Entre els xiquets, existia l’entreteniment
d'embrutar portes i portals amb el llançament de farina i tirar pots
de llanda i perols fent soroll mentre cantaven: 

“Sant Antoni és a gener!
Carnestoltes hem de fer!

Qui no vulga Carnestoltes!
Que tanque les portes!”

(Cançó i informació recollida per P. Bañó)
 

Benigembla

A  Benigembla  es  celebra  la  festivitat  de  Sant  Antoni  i  Sant
Honorato.  La  figura  de  Sant  Antoni  i  la  seua  llegenda  apareix
sempre lligada al dimoni.  En les poblacions on s’ha conservat la
festa més arcaica sempre es fan balls de dimonis i foc.
 

Benissa

La Fira i Porrat de Benissa és una festa Declarada d’Interés Turístic
Local,  de gran tradició i  recorregut.  Benissa es converteix en un
gran aparador comercial del món de la ramaderia i del comerç, així
com  festa  tradicional  d’obligat  pas  amb  Mercat  Medieval,  Fira
d’Artesania, Fira d’Atraccions i Porrat tradicional.

Ja ho diuen per allà a Benissa…
“A la Fira no vages si no tens diners, veuràs moltes coses i no

compraràs res”                  
(dita recollida per ”El Mirall de la Marina”, revista en línia)

 

Calp

La celebració quasi sempre és el següent diumenge (si cau entre
setmana) a la festivitat, cap a migdia (d’11.30 h a 12.00 h) en les
dues  parròquies  de  Calp.  Amb  diverses  activitats  per  a  les
mascotes, xiquets i adults. Organitzat per diverses associacions del
poble.
 

Castell de Castells

La festivitat de Sant Antoni a Castell de Castells dona pas a diverses

activitats. El dissabte, solem trobar la processó de Sant Antoni, així
com gaudir del foc a la foguera, d'un sopar a la plaça i d'una gran
revetlla. El diumenge s'arreplega als Festers del poble i es realitza la
missa de Sant Antoni, i conclou amb la benedicció d'animals.
 

Dénia

“Sabies que els  Porrats  són una festa tradicional  i  única de les
comarques valencianes? I què el seu origen el trobem a l’Època
Medieval?”
Als Porrats tradicionals podem trobar dolços, fruites confitades i
fruits  secs:  dàtils,  figues  i  orellons,  torró  de  gat  i  martells  de
caramel, així com faves seques, tramussos, xufes, ametlles i cigrons
torrats. Són mercats que es posen per a celebrar la festivitat d’un
sant. Els principals són els de Sant Antoni, Sant Blai, Sant Vicent,
Sant Josep i Santa Llúcia.
Són mercats que es posen per a celebrar la festivitat d’un sant. Els
principals són els de Sant Antoni, Sant Blai, Sant Vicent, Sant Josep i
Santa Llúcia.
Tradicionalment, el que es comprava es posava directament dins
dels mocadors dels propis clients, com en “La Mocadorà”.
A  Dénia  se  celebren  2  porrats  a  l’any,  amb romeria  i  festejos
diversos a les ermites de cada una de les santes.

Romeria i Porrat de Santa Paula- 26 de gener

La festa de Santa Paula se celebra el dia 26 de gener, patrona de
les vídues. Tradicionalment, es puja en romeria fins a l’Ermita de
Santa Paula,  on  es  realitzen dansades i  el  porrat  tradicional,  a
banda de la missa corresponent. 

Porrat de Santa Llúcia- 13 de desembre

La Festa de Santa Llúcia té lloc cada any el 13 de desembre, junt
amb una romeria dedicada a Santa Llúcia i un porrat amb dolços,
productes tradicionals i més.
 

El Poble Nou de Benitatxell

Al Poble Nou de Benitatxell fan esmorzar cercavila i benedicció dels
animalets, on hi ha costum de donar-los un rotllo. La tradició dels
dolços  per  als  animals  és  compartida  per  molts  altres  pobles
valencians.
Caldria destacar L’embolicà de Benicarló. Allí, el dia de Sant Antoni
es donen uns dolços coneguts com Les Coques de Sant Antoni, se’n
fan a milers -130.000 per ser més exactes- i són llançats pels festers
de la Confraria de Sant Antoni el dia de la festa gran. 
Prèviament,  centenars  de  voluntaris  i  voluntàries  del  poble  han
treballat embolicant els dolços en paper de seda blanc, amb forma
de caramel o polvoró.
Hui en dia es conserva la festa i la tradició, encara que ara són les
persones les que principalment s’emporten el premi més llépol...  
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El Verger

Al poble del Verger es sol celebrar Sant Antoni en un sol dia, el
diumenge. Durant la festivitat es realitza una concentració al poble,
a continuació es fa la missa de Sant Antoni, i, en acabar, es celebra
la benedicció dels animals.
 

Els Poblets

Als Poblets, generalment, Sant Antoni se celebra el diumenge, on té
lloc la romeria a la Pedra del Salvador, la benedicció dels animals,
la missa de Sant Antoni i un dinar popular.
 

Gata de Gorgos

Antigament, els veïns del carrer de les Moreres soltaven un porquet
amb una campaneta, aquest animal era alimentat i criat per tots els
veïns. El 17 de febrer era subhastat al millor postor i amb el que es
guanyava es pagava el sermó i la processó. Aquest costum es feia
arreu dels pobles valencians i donà origen al refrany “pareixes el
porquet de Sant Antoni que va de casa en casa”.
Després de la desfilada d’animals i benedicció, es feien carreres de
cavalls i Gropes -escenes valencianes en les quals els cavalls són
cavalcats i engalanats amb cobertors i mantons per a lluir l’animal.
Costums que es continuen fent:
Sabies que al barri de l'Arraval de Gata, el barri més antic del poble,
se celebra tradicionalment Sant Antoni amb sopars populars, ball i
 xocolatada?
El menjar típic més relacionat per als gaters amb la festa de Sant
Antoni és el Pà Socarrat, que reparteixen després de beneir-lo a tot
els assistents.
Programació de Sant Antoni a Gata de Gorgos 2023
Del divendres 20 al diumenge 22.
 

La Vall d'Alcalà

Per a celebrar la  festivitat,  una setmana abans de la festa,  els
festers fan la ‘plantà del pi’ que es crema el dia de la celebració
amb  una  revetla  posterior.  L'endemà,  es  realitza  l'Aurora  pels
carrers del poble, que acaba amb el desdejuni de xocolate amb
bunyols. Posteriorment a la ‘Cremà del Pi’ i amb la foguera i brases
d'aquesta, es fa un rostit de carn i embotits.
 

La Vall de Gallinera

A la Vall de Gallinera sol celebrar el dissabte a Benissivà la festivitat
de Sant Antoni, on té lloc una foguera de Sant Antoni i un sopar
popular amenitzat amb música.
 

La Vall de Laguar

Per Sant Antoni, la Vall sol estar de celebració durant tres dies, de
divendres a diumenge, al poble de Campell.

Aquestes activitats són diverses, comptant el divendres amb una
cercavila de dolçaina i tabalet, amb la preparació i trossejada del
porc, amb un sopar popular a la plaça i amb un ball amenitzat per
una discomòbil, generalment. El dissabte el dia s'ompli d'activitats:
Es fa una altra cercavila de dolçaina i tabalet junt amb un esmorzar
a  la  plaça  anomenat  ‘La  Porquejà’,  un  dinar  popular,  venda
d'embotit a la plaça, una cercavila seguida de la missa de Sant
Antoni, la benedicció de la foguera, una degustació de carn i un ball
amenitzat per una discomòbil. El diumenge es conclou la festa de
Sant  Antoni  amb la  benedicció  dels  animals,  i  també amb una
xocolatada i una paella popular amenitzada amb música.
 

Llíber

La festa de Sant Antoni a Llíber se celebra el diumenge, on fan
diverses activitats. Comença amb un esmorzar per als carreters i
continua amb una cercavila de cavalls i carros. Després es realitza
la missa i la benedicció dels animals, i en acabar, dinar popular. Per
a l'acomiadament de la festivitat hi ha jocs tradicionals i inflables
per a tota la família.
Programació de Sant Antoni a Llíber 2023
Dissabte 8 de gener
9.30 h. Esmorzar dels carreters.
12.00 h. Cercavila amb els carros i cavalls pel poble.
12.30 h. Missa de campnaya i benedicció dels animals al pàrquing
del Centre de Salut.

 

Ondara

La Serra de Segària és omnipresent i marca el ritme de la vida i
costums dels pobles que hi viuen a la seua ombra. Tant és així que
tots  els  xiquets  d’Ondara,  el  Verger  i  Beniarbeig,  antigament
pujaven a la Serra a passar el dia de Sant Antoni. Quan començava
a caure la nit encenien xicotetes fogueres fetes amb argelaga i
altres matolls. La festa per a tots els xiquets era observar, des del
poble a la nit, les diverses fogueretes que il·luminaven aquell gegant
de pedra i suposar quina seria la seua.
Els xiquets d’Ondara que pujaven a passar el dia a Segària, hui ja
no tan xiquets,  ens conten que feien grans torrades d’embotit  i
xulles. Molt relacionat, d’altra banda, amb Sant Antoni i l’inici de la
criança del porquet fins a la seua matança.
*NOTA I ADVERTIMENT: El que hui en dia és una pràctica impossible
i  totalment  prohibida,  per  una  qüestió  òbvia  de  seguretat  i
prevenció  dels  incendis  forestals,  en  aquells  temps  era  molt
habitual, les cremes eren controlades i d’alguna forma afavorien la
regeneració i neteja del sotabosc.
 

Pedreguer

“A Pedreguer als animals se’ls presenta davant de Sant Antoni
amb un bon floc de setí, bé siga gat, gos o periquito”
Aquesta tradició té el seu origen en el costum medieval d’engalanar
haques i  cavalls amb els millors ornaments, inclosos cascavells i
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campanetes,  ja  que es  pensava que aquest  soroll  protegia  del
dimoni.

-I El porrat? 
-El porrat a Pedreguer el celebrem per Sant Blai.

La Festa de Sant Blai té lloc cada any el 3 de febrer. Habitualment,
el dia 2,  la imatge de Sant Blai puja en romeria a l’ermita, més
coneguda com la capelleta de Sant Blai. El dia 3 hi ha porrat, amb
parades que es distribueixen pels Porxes, carrer Ample i pujada a
l’ermita.
 
Durant la festa, mentre roman oberta la capella, hi ha el costum de
tocar la campaneta de l’ermita (molts xiquets i  adults estiren la
corda  per  fer  sonar  el  petit  batall  que  produeix  un  so  molt
característic i que podem escoltar des de diferents llocs del poble
durant tot el dia). També hi ha el costum de, sobretot al matí del dia
3,  pujar a la creueta de la Llegosta,  que es troba al  cim de la
mateixa muntanya que, amb els peus, toca la capella de Sant Blai.
Programació de Sant Antoni a Pedreguer 2023
DISSABTE 14
Música i focs amb Els Traginers i Coet i Corda
19.30 h. Foguera espectacular a la plaça.  Baixada del foc des del
carrer del Cid, amb l’acompanyament de l’associació Coet i Corda i
de la colla de dolçaines i percussió Els Traginers.
DIMECRES 18
Les meves literatures
19.00 h. Encontre amb l’escriptora Isabel Olesti i Prats a la Casa de
Cultura.
 

Pego

“Si a Sant Antoni a Pego vas, recorda que hauràs de donar 3
voltes a l’Ermita per protegir els teus animals i també per a
evitar mals de panxa al llarg de l’any”
Curiositats i coincidències…
 A Catalunya alguns pobles celebren la festa de Sant Antoni amb
“Els 3 Tombs”. El ritual consisteix a donar 3 voltes al poble amb les
cavalleries i carros per a protegir als animals. A Pego també serveix
per a protegir a les persones del mal de panxa i és cita obligada. Hi
ha supersticiosos que diuen que les voltes s’han de donar al contrari
que les agulles del rellotge, és a dir, tal com va la corbella.
A més a més, és molt tradicional emportar-se el dinar i menjar-se’l
pels voltants de l’Ermita.
Per una altra part, des del 2014 s’ha recuperat la tradicional baixada
del pi i plantada amb cavalls ajudats per carreteres i carreteres i a
la nit torrada popular d’embotit a la foguera.
 

Sagra

A  Sagra  s’ha  celebrat  aquesta  festa  de  forma  continuada,
organitzant-la cada any un grup de carrers diferents. La foguera es
va recuperar dins del programa d’actes ara fa més de 50 anys!
El dissabte fan foguera, sopar i ball. El diumenge esmorzar a base
de torrada feta amb les brases que queden de la foguera de la nit

anterior i la benedicció dels animals.
També els dolços estan ben presents a Sagra per Sant Antoni, els
festers reparteixen pa beneït per als assistents a la benedicció dels
animals.
 

Teulada Moraira

Entre els anys 50 i  70 a Moraira,  per Sant Antoni,  se celebrava
l''Ariçonà'.  Moltes  famílies  de Benissa,  Teulada,  El  Poble  Nou de
Benitatxell  i  Moraira  anaven  a  agafar  eriçons  a  la  mar  i
organitzaven dinars populars per les platges del municipi. Al casino
del Tio Llorenç arribava, com cada any, el Ti Noguera d'Ondara a
amenitzar la revetlla de Sant Antoni.
(Informació recollida pel Grup de Teatre ‘El Portitxolet’)
 

Xàbia

A Xàbia pots gaudir de diferents activitats per Sant Antoni, com el
porrat i  la fira de Sant Antoni, diverses cercaviles, una processó,
benedicció de pans i benedicció d'animals.
A més a més, durant la resta del mes de gener el Porrat i la Fira de
les atraccions està muntada.
 

Xaló

El diumenge es celebra Sant Antoni a Xaló amb una missa en honor
al Sant i, a continuació, amb la benedicció dels animals amenitzada
amb música.
 

Altres pobles de la comarca

Les tradicionals benediccions d'animals omplin les esglésies dels
pobles:  Alcalalí,  Benidoleig,  Benimeli,  el  Ràfol  d'Almúnia,  Jesús
Pobre, l'Atzúbia - Forna, la Llosa del Camatxo, la Vall d'Ebo, la Xara,
Murla, Orba, Parcent, Sanet i els Negrals i Senija.
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AVANÇAMENT DEL PRÒXIM MES

EXPOSICIONS

Xàbia
Patchwork Artístic
Del 13/1 al 5/2 · Museu Arqueològic i Etnogràfic
Artistes: Ester Troncholi i Peter Hayward.
Inauguració el divendres 13 de gener a les 19.30 h.

Benissa
Joan Fuster: una vida il·lustrada
Del 27/1 al 2/2 · Les Cases del Batlle
De dilluns a dijous de 9.30 a 13.30 h i de 17.00 a 20.30 h.

 

I MÉS ENCARA

La Marina Alta
Punts d’informació juvenil de la
Marina Alta
Del 4/1 a l'1/2
Horari: De 19.00 a 20.00 h a Sanet i els Negrals; de 17.00 a 19.00 h a
Alpatró; de 17.30 a 18.30 h a Jesús Pobre i la Xara; i de 16.00 a 19.30 h
a la resta de municipis.
DIMECRES 4
La Xara: Pl. de la palmera

DILLUNS 16
Murla: Biblioteca 
Beniarbeig: Escoles Velles 
Senija: Centre Social 
DIMARTS 17 
Benidoleig: Escoles Velles 
Benimeli: Biblioteca 
Alcalalí: Biblioteca 
DIMECRES 18
Orba: Espai Jove 
Sanet i els Negrals: Biblioteca 
DILLUNS 23
Els Poblets: Escoles Velles 
Sagra: Ajuntament 
Xaló: Casal Jove 
DIMARTS 24
La Vall de Gallinera: C/ Joan Pellicer d’Alpatró 
El Ràfol d’Almúnia: Aula de lectura
DIMECRES 25
La Vall de Laguar: C. Polivalent de Campell
L’Atzúbia Forna: Biblioteca de l'Atzúbia
DIJOUS 26
Jesús Pobre: Saló de plens
DILLUNS 30
Murla: Biblioteca 
Beniarbeig: Escoles Velles 
Senija: Centre Social 
DIMARTS 31
Benidoleig: Escoles Velles 
Benimeli: Biblioteca 
Alcalalí: Biblioteca 
DIMECRES 1 DE FEBRER
Orba: Espai Jove 
Sanet i els Negrals: Biblioteca 
+ INFO Jesús Pobre i la Xara: Llunàtics Dénia 966 42 37 00
+ INFO resta de municipis:
Alex Alemany: alexalemany@macma.org 600 635 412.
Carolina López: carolinalopez@macma.org 600 635 388.
Francesc Ballester: francescballester@macma.org 697 299 763.
Majo Puig: xarxajove@macma.org 680 516 149.
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RESSENYES

Novel·la

Ressenya de gener: Connie Island

Connie Island

Sebastià Bennasar i Llobera és un escriptor,
periodista,  poeta,  traductor  i  crític  literari
que va nàixer  a  Palma de Mallorca el  27
d’abril  de 1976.  Ha estat onze anys en les
redaccions  del  Diario  Baleares  on  va

treballar  com  a  cap  de  Cultura.  Va  crear  les  revistes
literàries Bearn i Bearn Black. Ha participat ocasionalment
amb  altres  mitjans  de  comunicació  de  les  Illes  Balears,
Catalunya  i  de  la  Comunitat  Valenciana.  Ha  estudiat
Humanitats (2009) i és Màster en Història del Món (2011) per
la   Universitat  Pompeu  Fabra  de  Barcelona.  També  va
residir a Lisboa entre el 2009 i 2013 on va ajudar a la creació
d e l  C a s a l  C a t a l à  d e  L i s b o a  i  d e  l ' a s s o c i a c i ó
Catalunyapresenta.

Durant la lectura de Connie Island et preguntaràs: Poden les
paraules seduir una persona? Pot una dona jove trobar la

https://www.diariodemallorca.es/
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fórmula per captivar un escriptor madur? Pot fonamentar-
se la recerca de la felicitat en la possibilitat d'una trobada
fortuïta?  La  Connie,  una dona que viu  a  les  illes  Açores
fascinada i seduïda per la literatura d'Antonio Lobo Antunes,
comença el seu periple per poder conéixer l'escriptor que
l'ha enamorada a través de les paraules. És un llarg viatge
que la  durà fins  a  Lisboa i  que la  farà conéixer  des  de
supervivents de la síndrome de la sirenomèlia fins a pastors
que parlen amb les balenes, tot per descobrir el veritable
poder de les paraules en un Portugal ben proper en tot és
possible.
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RESSENYES

Música

Ressenya de gener: Prozak Soup

BlaBlaBla

Prozak Soup és un grup musical valencià, liderat pel cantant
Joan Palomares, que combina diversos estils musicals, com
el post-hardcore, l’electro, el hip-hop i el rock. El grup, també
autodefinit com milenialcore, electroanime i psicomàquina,
va produir el seu primer disc “Imbècil” en el 2014, i  no ha
cessat de produir, sumant 3 discs nous en la seua trajectòria.
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El quart disc del grup, “Blablabla”, és una crítica a la societat
que vivim i la realitat que creem, recriminant que es parla
molt, però es comunica poc. Aquesta vegada sonen a una
combinació de bakalao valencià, màkina catalana dels 90,
metalcore,  metal-pop,  rock,  electrònica,  drum & bass,  nu
rave, EDM, hardstyle i  punk-pop, entre altres, rebaixant la
sonoritat  del  rock  i  les  veus  guturals  per  afegir  més
electrònica.
Respecte a la producció de l'àlbum musical, les lletres han
sigut creades per Joan Palomares, junt amb les aportacions
dels companys. Jonny s’ha encarregat principalment del so
de l'electrònica i  Marcos dels ritmes.  La seua manera de
compondre és generalment digital,  ja que mai componen
junts, i fins que no està el disc fet no fan assajos.
Una de les deu cançons del disc,  anomenada “Come  on”,
ha obtingut el guardó al millor videoclip en els Premis Ovidi
2019 i en els Premis Carles Santos 2019.
Pots trobar el disc en el canal seu canal de YouTube, Spotify
i Deezer.

https://www.youtube.com/user/ProzakSoup
https://open.spotify.com/artist/6EF4cCHpvhR4aPEPVG7xgc
https://www.deezer.com/es/artist/6280098
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RESSENYES

Recerca

Ressenya de gener: Històries de
crims i criminals de la Marina Alta

Històries de crims i criminals de la
Marina Alta

Antoni  Reig Pérez,  nascut en Dénia
l’any 1958, és escriptor i periodista, i
ha  estat  autor  de  distints  treballs
d'investigació  local  i  comarcal.  Ha
treballat  amb  Miquel  Crespo,  junts
han  escr i t  Dénia,  c iutat  de

cine  (2004)  i  El  rovell  de  la  pilota  (2016),  i  amb  la
cooperació  de  Marta  Colomer,  han  publicat  dos  contes
il·lustrats:  El  secret  de Quique Dacosta  (2016)  i  Cortis.
L’home de la veu prodigiosa (2017). Coordinador i coautor
de treballs  col·lectius  com Toros en Dénia y la Marina
Alta (2014)  i  100 años de Seguridad Social  en Dénia
(2017). 
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Quinze capítols amb quinze històries reals sobre crims de la
Marina Alta entre el  1844 i  el  1932 componen el  llibre de
l’autor.  A  més de ser  un document  de gran importància
històrica, gràcies a la brillant investigació de l’autor, és una
bona manera de conéixer el passat de la Marina Alta que
desconeixem en profunditat. En aquest exemplar, l'escriptor
supera prejudicis que acompanyen sovint la crònica negra,
sobretot quan ens és propera en l’espai i en el temps.
“Històries de crims i  criminals de la Marina Alta” ha estat
guanyador  del  premi  d’investigació  i  assaig  Antoni-Lluís
Carrió i Artigues.
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L'ENTREVISTA DEL MES

Esports en valors

L'entrevista de gener: Pau Morant

Pau Morant, creador del joc Twincon

Pau Morant, natural de Pedreguer i actualment resident a
València,  és  el  creador  del  nou  joc  Twincon.  És  Tècnic
Superior d'Animació i Activitats Físiques i Esportives i Mestre
d’Educació Física a un centre educatiu públic.
La  seua  inquietud  docent  diària  se  centra  en  donar  a
conéixer continguts nous i motivadors als seus i les seues
alumnes.  Així  és  com  sorgeix  la  inspiració  de  crear  el
TWINCON com a esport alternatiu, amb la finalitat d'unificar
el grup de classe, mitjançant la pràctica de l'activitat física
escolar i fent partícip a tot l'alumnat,  especialment aquells
amb majors necessitats de compensació educativa. Amb el
temps es perfila un nou joc,  considerat com una mesura
educativa específica amb principis inclusius i coeducatius, el
Twincon, amb transcendència tant escolar com social.
Pots consultar més informació sobre el Twincon en la pàgina
web: www.twincon.es
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Què és el Twincon?

El Twincon es presenta com un esport alternatiu. Es
classifica com a joc d'invasió col·lectiu entre dos equips
mixtos de 6 jugadors on han de disposar de jugadors
de sexe masculí i de sexe femení en un nombre mínim
de 2 per a cada sexe.

Com es juga al Twincon?

El joc basa la seua principal acció motriu en passades
d'un baló amb una o dues mans entre els companys
d'un mateix equip i en llançaments de precisió cap als
cons adversaris.
Si derroquen un con, l'equip obté un punt i tot seguit es
passa al llançament d'un penal anomenat Twin.
El reglament tècnic i tàctic de la seua pràctica és comú
de jocs com l'handbol, el rugbi, el bàsquet, la pilota
valenciana, l'ultimate i el floorball.

Quantes modalitats existeixen d’aquest esport?

Doncs  arran  del  joc  original  del  Twincon  han  anat
creant-se noves modalitats,  en total  podeu trobar-ne
sis:
-  Twincon:  El  joc  original  i  que  més  agrada  tant  a
alumnat com professorat.
- Twincon Beach: Adaptació del joc original amb terreny
de sorra i més reduït on es practica a la platja.
- Twincon sentant: Sorgeix arran de la creació d’una
unitat didàctica anomenada “Esports sense barreres”
per la conscienciació i empatia cap a les persones amb
discapacitat. Així sent un èxit entre l’alumnat.
- Twincon Pool: Creat pel professor Rodrigo Hooper al
Brasil,  on es juga dintre d’una piscina, col·locant els
cons a les vores dels extrems de la piscina i s’escull la
modalitat  de  natació  per  desplaçar-se  per  dintre  de
l’aigua.
- Twincon de Taula: Hi ha dues versions, són especials
per jugar els dies de pluja dintre de l’aula.
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-  Pásala-ras:  És  l’esport  modificat  que  té  una
transferència  a  les  bases  del  voleibol  amb  la
peculiaritat que el baló ha de passar per sota de la
xarxa i a més, els cons són protagonistes del joc.

D’on  ha  sorgit  la  idea  de  crear  aquest  joc  inclusiu  i
coeducatiu?

El  Twincon  sorgeix  d’una  necessitat  com  havies
comentat  anteriorment.  Els  principals  objectius  de
crear  el  joc,  varen  ser:
-  Motivar  a  l’alumnat  que  no  li  agradava  realitzar
activitat física i no participava en les classes d’Educació
Física.
- Cohesionar els grups-classe mitjançant l’esport.
- Incloure aquell alumnat poc participatiu en els esports
col·lectius.

Quan el vas implementar per primera vegada el joc?

La creació del Twincon va ser el curs escolar 2018-2019
amb l’alumnat de 6é curs de primària. Una vegada ja
creat  el  reglament,  després  de  la  festivitat  de  “Les
Falles” començaríem el primer torneig a l’escola, però
va ocórrer el que ningú tenia present, ens confinaren a
casa per la pandèmia de la Covid-19.

Fins on ha arribat el ressò d’aquest joc? On s’ha donat a
conéixer el Twincon?

Curiosament, són molts els docents i no docents que
volen provar el Twincon i allà on el proven, es queda.
Això fa que, a poc a poc seguen més els curiosos que
volen provar-ho i l'extensió que s’està aconseguint és
increïble.  Ja  que  no  només  es  practica  als  centres
educatius  de  primària  i  secundària,  pel  fet  que  es
sumen a la proposta batxillerat, mòduls, universitats,
activitats extraescolars, escoles d’estiu, patis actius i
coeducatius,  jornades  intercentres,  jornades  de
convivència  de  transició  entre  escola  i  institut,  etc.
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En  aquests  2  anys  de  difusió  que  complim,  cobrim
pràcticament Espanya amb Balears, Canàries i Ceuta,
també  trobem  la  seua  pràctica  arriba  a  França,
Anglaterra, Alemanya, Estats Units, Mèxic, Puerto Rico,
República Dominicana, Costa Rica, Colòmbia, Equador,
Perú, Bolívia, Xile, Argentina, Uruguai, Brasil,  Marroc,
Turquia, Líban i Etiòpia.
No tinc paraules per agrair i descriure tot el suport i
confiança  aquelles  persones  que  cada  dia  em feliciten
per aquest recurs pedagògic que vaig voler compartir
amb tota la comunitat educativa després d’haver els
objectius marcat i  aconseguits. I  com jo sempre dic:
qualsevol  cosa  que  necessiteu,  em  teniu  ací  per
escriure’m, preguntar, proposar, etc. que sempre que
estiga a les meues mans, hi seré per ajudar-vos al que
faça  falta.  I  el  més  important:  que  juguen,  que
gaudisquen, que es divertisquen i servisca per a una
transferència positiva d'aprenentatge.

Per què creus que aquest joc s’ha expandit tant?

Sincerament, no ho sé, però podria pensar que per ser
un joc creat per l’alumnat, fa que la seua pràctica siga
senzilla,  es  necessita  les  mínimes habilitats  motrius,
tots  els  jugadors  i  jugadores  són  protagonistes  i
partícips del  joc,  és molt  fàcil  obtenir  punts i  és un
esport motivador el fet de llançar un penal per obtenir
punts extra després d’enderrocar un con. Pense que
eixa seria la justificació correcta.

Per a quin públic està dirigit aquest esport?

Quan parlem del Twincon, estem fent referència a una
pràctica esportiva que cuida amb cura i amb respecte
el factor inclusió, facilitant el joc a TOTES les persones
que  per  raons  vàries  han  sigut  alienes  a  l'àmbit
esportiu. En destacar TOTES assenyalem la diversitat
social:  per motius cognitius, motrius, sensorials o de
qualsevol  altra  índole.  El  Twincon,  precisament,  es
caracteritza  per  disposar  d'un  reglament  bàsic  que
facilita la compressió a tots els participants, així com
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oferir la possibilitat d'adaptar les normes d'una manera
tan senzilla perquè qualsevol jugador/a puga compartir
i gaudir de la mateixa activitat.
El nostre coneixement, el Twincon es du a terme des de
xiquets i xiquetes de 6 anys fins a persones majors de
65 anys. A la pàgina web es poden trobar totes les
adaptacions del  reglament per  a les  persones de la
tercera edat i amb necessitats educatives especials.
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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/MancomunitatComarcalMarinaAlta
https://www.instagram.com/mancomunitatcomarcalmarinaalta/
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

