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MÚSICA CLÀSSICA

Calp
One moment in time
Dimecres 8 · 19:30 h · Saló Blau
Concert del Cor Caprice a benefici de Cáritas Diocesana Calp.
Donatiu: 12 €.
Reserves: Aileen 696 514 613 i en Margaret and Elena's Card and
Bookshop en Av. Gabriel Miró.

Xàbia
Trio, La Finesse
Divendres 10 · 21:00 h · Església de Sant Bertomeu
Música de cambra amb Christophe Morin al violoncel, Juanlu Pelles
al clarinet i Julien Gernay al piano.
Entrada lliure fins a completar l'aforament.

Benissa
Rusalka, Dvorák
Dimarts 14 · 19:00 h · Saló Cultural
Kristine Opolais, Klaus Florian Vogt, nadia Krasteva, Günther
Groissböck i Janina Beachle. Bayersiches Staatsorchester Tomás
Hanus. Martin Kusej. Òpera en cinema.
+ Info: Tel. 965 73 13 13

Dénia
Marinae Ensemble
Dissabte 18 · 20:00 h · Teatre Auditori Centre Social
Orquestra de Cambra de la Marina Alta. Música del Segle XX.
Programa: Palladio, K. Jenkins; Holberg Suite, Edward Grieg;
Simfonia Simple, Benjamin Britten.
Entrada lliure fins a completar l'aforament.

Dénia
Recital de piano d'Alexander
Beliakov
Divendres 24 · 19:00 h · Teatre Auditori
Dénia clàssics. Recital de piano dins del programa dedicat a l'obra

de Frederic Chopin.
Preu: 15 €. 
Entrada anticipada:
Konzertfreunde. Ilse Kübler: Tel. 965 788 840, correu electrònic:
info@konzertfreunde.com 
Pro akustik, Dénia: Av. Joan Fuster 28 C. Tel. 965 782 548.
Entrada en taquilla: Una hora abans de l'actuació.

Xàbia
Els colors de la música, Concert d’Ars
Orgànica, El Grand Tour
Divendres 24 · 21:00 h · Església de Sant Bertomeu
A finals del  segle XVII  es va posar de moda entre l’aristocràcia
europea,  especialment  la  britànica,  la  pràctica  d’enviar  els  i  les
seus/es fills/es en un viatge de formació al vell Continent. L’objectiu
era conèixer altre països, entrar en contacte amb les grans cultures
del  passat  i  proporcionar  un  requisit  necessari  per  a  la  seua
educació cultural i social abans entrar en l’edat adulta. 
Amb aquest programa es vol oferir una mostra de la música que
pogueren escoltar les i els estudiants que realitzaven el Grand Tour.
 
 
 

ALTRES MÚSIQUES

Xàbia
Quintet de Sergio Pereira
Divendres 3 · 20:00 h · Casa de Cultura
Jazz a 100 amb Sergio Pereira, guitarra i veu; Alberto Palau, piano;
Voro García, trompeta; Ariel Ramírez, baix; i Mariano Steimberg,
bateria.
Entrades a 5 € en taquilla o en Venda d'entrades.
Aforament limitat.

Dénia
Melomans
Dissabte 4 · 20:00 h · Teatre Auditori
Se canta pero no se toca. Música, teatre i humor 100% a capela.
Entrada a 10 € en Venda d'entrades.

https://www.entrades.ajxabia.com/
https://www.notikumi.com/
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Calp
Tango pasión
Dijous 9 · 20:00 h · Saló Blau
XI Festival Internacional de Música.
Entrades a 12 € des de les 19.00 h al Holl del Saló Blau.
Reserva d'entrades al correu: info@pal-music.com.
Organitza: Pal-Music.
Col·labora: Regidoria de Cultura.
+ Info.

Dénia
Concert de guitarra: Stoyan Paskov
Divendres 10 · 19:30 h · Teatre Auditori
Stoyan Paskov, guanyador del Concurs Intercentros edició 2021.
Entrada a 15 € en taquilla o en Venda d'entrades.
+ Info: Tel. 616 699 035 / 619 825 918.
Organitza: Esperaça Coronada.

Dénia
Dilluns amb jazz: Jonathan Stout i
Swing Juice Quartet
Dilluns 13 · 20:00 h · Casa de Cultura
Entrades en taquilla des de les 19.00 h o en Venda d'entrades.
Preu: 15 €.

Xàbia
Ales Cesarini, Black Mantra
Divendres 17 · 20:00 h · Casa de Cultura
Jazz a 100 amb Ales Cesarini, contrabaix; Payoh Soul Rebel, veu;
Baptiste Bailly, piano; i David Gadea, percussió.
Entrades a 5 € en Venda d'entrades.
Aforament limitat.

Dénia
La Colla del Cànter
Diumenge 19 · 12:00 h · Teatre Auditori
Música popular recomanada per a tots els públics.
Reserva la teua endrada en Reserva d'entrades.
Entrada lliure fins a completar l'aforament.
 
 

Xàbia
Swing Sunday
Diumenge 19 · 12:00 h · Plaça Comare Maruja Varó,
Port
Amb l'actuació de Túmbate Jazz Trio.

Calp
Siempre Ríos
Diumenge 19 · 19:00 h · Auditori
Musical amb Serafín Zubiri i Mikel Hergoz.
Entrada a 15 € en Venda d'entrades.

Pedreguer
Lluís El Sifoner: Ahir, hui i demà.
Dissabte 25 · 19:00 h · Pista Espai Cultural   
Festiart 2023, 50 anys del Sifoner (1973-2023).
Recital poètic de Lluís El sifoner amb la participació al piano d'Àlex
Velazquez.
L’acte es clourà  amb la inauguració de l’exposició  de Vicent Pons,
copromotor del grup Crit i Cant i autor de la lletra de la Cançó de
Pluja. 
Entrada:  5 €. Venda d'entrades.

Calp
Concert acústic de Nena Daconte
Dissabte 25 · 20:00 h · Auditori
Entrada llure fins a completar l'aforament.

TEATRE

Xàbia
Dijous de comèdia amb Pepa Cases
Dijous 2 · 20:00 h · Biblioteca Duanes
VII Edició dels Dijous de Comèdia 2023.
Monòleg de Pepa Cases al Port de Xàbia.
Entrada gratuïta.
 

mailto:info@pal-music.com
https://cultura.calp.es/
https://www.notikumi.com/
https://www.notikumi.com/
https://www.entrades.ajxabia.com/
https://www.notikumi.com/
https://www.compralaentrada.com/
https://pedreguer.es/inscripcions-i-reserves
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Pedreguer
Amado Granell
Dissabte 11 · 19:00 h · Pista Espai Cultural
Entrades a 5 € en Venda d'entrades.
A càrrec de Caterva Teatre.
En commemoració al Dia Internacional en Memòria de les Víctimes
de l'Holocaust Nazi.

Dénia
Els Villalonga
Dissabte 11 · 20:00 h · Teatre Auditori
Teatre a càrrec de l'Horta Teatre.
Actors/actrius: Alfred Picó, Bruno Tamarit i Lucia Poveda. Dirrecció:
Carles Sanjaime.
Obra en valencià recomanada per a adults.
Entrada: 10 € en taquilla i en Venda d'entrades.

Xàbia
Professor Lazhar
Dissabte 11 · 20:00 h · Casa de Cultura
Basada en l'obra d'Evelyne de la Chenelière de Bashir Lazhar.
A càrrec de la companyia de teatre La Dependent i amb l'actuació
de Vicent Pastor.
Entrades a 5 € en taquilla o en Venda d'entrades.
Aforament limitat.

Dénia
L'abraçada dels cucs
Divendres 17 · 20:00 h · Teatre Auditori
Obra teatral en valencià a càrrec de Cactus Teatre.
Text: Paula Llorens. Diricció: Sergio Caballero. Actor i actriu: Paula
Llores i Sergio Caballero.
Preu: 10 € en taquilla o en Venda d'entrades.

Ondara
Contes, anècdotes i succeïts
Divendres 17 · 20:00 h · Casa de Cultura
Contahistòries per a adults.
A càrrec de Carles Cano.
 

TEATRE INFANTIL

Ondara
La piranya que somiava a la
muntanya
Dimecres 1 · 18:00 h · Casa de Cultura
L'hora del conte a càrrec de Judith i Elisa.

Gata de Gorgos
L'hora del conte
Divendres 3 · 17:30 h · Biblioteca Pública
Tots els divendres a les 17.30 h: L'hora del conte.

Calp
Sirenita
Dissabte 4 · 18:30 h · Auditori
Teatre infantil de títeres i objectes a càrrec de La Canica Teatro.
Premi al Millor Espectacle de Títeres.
Recomanat per a xiquets/es des dels 4 anys i públic familiar.
Entrada lliure fins a completar l'aforament.

Ondara
El gat amb botes
Diumenge 5 · 18:30 h · Auditori Municipal
Teatre musical de públic familiar a càrrec de la companyia J.M.
Gestió Teatral.

Gata de Gorgos
Jugar i llegir
Dilluns 6 · 17:30 h · Biblioteca Pública
Tots els dilluns a les 17.30 h: Jugar i llegir, amb el Club de lectura
infantil.

Ondara
'El circ' i 'Hechizos de cocina'
Dimecres 8 · 18:00 h · Casa de Cultura
L'hora del conte a càrrec de Gisela, Carol, Ainhoa i Kimberly.

https://pedreguer.es/
https://www.notikumi.com/
https://www.entrades.ajxabia.com/
https://www.notikumi.com/
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Gata de Gorgos
L'hora del conte
Divendres 10 · 17:30 h · Biblioteca Pública
Tots els divendres a les 17.30 h: L'hora del conte.

Calp
Una nit amb Mag Lari
Dissabte 11 · 19:00 h · Auditori
Espectacle de màgia a càrrec de l'il·lusionista Mag Lari.
Entrada lliure fins a completar l'aforament.

Dénia
La Xef Pipa
Diumenge 12 · 12:00 h · Teatre Auditori Centre Social
Teatre en família.
Recomanat per a + 4 anys.
Obra en castellà, 50 min.
Entrada lliure fins a completar l'aforament.

Gata de Gorgos
Jugar i llegir
Dilluns 13 · 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 17 · 17:30 h · Biblioteca Pública
Tots els divendres a les 17.30 h: L'hora del conte.

Gata de Gorgos
Jugar i llegir
Dilluns 20 · 17:30 h · Biblioteca Pública
Tots els dilluns a les 17.30 h: Jugar i llegir, amb el Club de lectura
infantil.

Ondara
Carnaval dels animals
Dimecres 22 · 18:00 h · Casa de Cultura
L'hora del conte a contat per ‘Els Rodamons’.

Xàbia
Abracadabra, la leyenda mágica
Divendres 24 · 17:30 h · Casa de Cultura
Jammes Garibo i Andrea Salanova.
Imaginar un món de fantasia, on l’espectador deixa lliure la seua
imaginació.
Espectacle de màgia per a tota la família.
Xiquets,  xiquetes,  pares  i  mares  passaran una estona màgica  i
inoblidable.
Preu: 3 €.

Gata de Gorgos
L'hora del conte
Divendres 24 · 17:30 h · Biblioteca Pública
Tots els divendres a les 17.30 h: L'hora del conte.

El Poble Nou de Benitatxell
La cabra Serafina
Dissabte 25 · 11:00 h · Centre Social
Contacontes.

Dénia
El xiquet que volia una falda
escocesa
Diumenge 26 · 12:00 h · Teatre Auditori Centre Social
Teatre en família a càrrec de Bullanga Teatre i Escalante Central
Teatral.
Recomanat per a + 6 anys.
Obra en valencià, 55 min.
Entrada lliure fins a completar l'aforament.

Gata de Gorgos
Jugar i llegir
Dilluns 27 · 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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CINEMA

Xàbia
Bon dia, Món!
Dissabte 4 · 17:30 h · Casa de Cultura
Cinema infantil en valencià. Un espectacle de la vida animal. 55 min.
Recomanada per a Infantil i 1r cicle de primària.
Entrada lliure fins a completar l'aforament.

Dénia
La muerte de Stalin
Diumenge 5 · 19:00 h · Teatre Auditori
V.O. en anglés, subtitulada al castella. 106 min.
Recomanada per a + 16 anys.
Entrada a 3 € en taquilla o en Venda d'entrades.

Dénia
Llibertat
Diumenge 12 · 19:00 h · Teatre Auditori
V.O. en castellà, 104 min.
Recomanada per a + 12 anys.
Entrada a 3 € en taquilla o en Venda d'entrades.

Xàbia
El proxeneta, paso corto, mala leche
Dijous 16 · 19:00 h · Biblioteca Duanes
Projecció documental El proxeneta. Paso corto, mala leche.
En acabar la projecció, col·loqui a càrrec de Mabel Lozano,
directora del documental.
Organitza Departament d’Igualtat.
+ Info.

Dénia
Vasil
Diumenge 19 · 19:00 h · Teatre Auditori
V.O. en castellà, 93 min.
Recomanada per a tots els públics.
Entrada a 3 € en taquilla o en Venda d'entrades.

Dénia
Un nou món
Diumenge 26 · 19:00 h · Teatre Auditori
V.O. en francés, subtitulada en castellà. 96 min.
Recomanada per a majors de 12 anys.
Entrada a 3 € en taquilla o en Venda d'entrades.

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.

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'inicià a Pego el passat 13 de gener i recorrerà bona
part de la Marina Alta.
Horari:
De dimarts a divendres de 17.00 a 20.00 h.
Dissabte de 10.00 a 13.30 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.
Horari: Tots els dies de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 20.00 h.
Inauguració el dia 20 a les 19.00 h.

https://www.notikumi.com/
https://www.notikumi.com/
https://www.elproxeneta.com/
https://www.notikumi.com/
https://www.notikumi.com/
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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.

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

Xàbia
Semiótica Efímera
De l'1/2 al 12/2 · Casa del Cable
Artistes: Grupo Libera.

Ondara
Terra Nostra
De l'1/2 al 20/2 · Casa de Cultura
Fotoclub Cambra Fosca.

Dénia
Arte Uruguayo
Del 2/2 al 28/2 · Casa de Cultura
Febles Ceriani, Estructura i Alexandre Asi, Arte Madí.
Inauguració: Dia 2 a les 19.00 h.
Horari: De dilluns a divendres d'11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 21.00 h.
Dissabtes d'11.00 a 13.30 h.

Calp
Cielos y playas
Del 2/2 al 28/2 · Sala d'Exposicions Ajuntament Vell
Exposició de Lanie Geldert.
Inauguració: Dijous 2 de febrer a les 19.00 h.

Calp
Un bosc d'escultures de Txin
Del 3/2 al 28/2 · Sala d'exposicions
Inauguració: Divendres 3 a les 20.00 h.
 

Pedreguer
Lugares
Del 9/2 al 17/3 · Casa de Cultura
Inauguració: Dijous 9 de febrer a les 19.00 h.
Horari: De dilluns a divendres de 9.00 a 22.00 h.

Xàbia
Kairós
Del 17/2 al 19/3 · Ca Lambert, c/Major, 41 
Artista: Cristina Minguillón.

Xàbia
De la idea al bronce
Del 17/2 al 19/3 · Casa del Cable
Artista: Javier de Benito

Benissa
II Art jove a la Marina Alta
Del 17/2 al 7/3 · 10:00 h · Seu Universitària
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.  
Horari:
De dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 21.00 h (no
festius).

Dénia
Ni un pas arrere
Del 24/2 al 29/3 · Centre d’Art l’Estació
Avantguarda de l'art feminista a València.
Obres d'Ángela García Cordoñer, Isabel Oliver i Maribel Doménech.
Curadora: María Victoria Margarida.
Inauguració i taula redona amb les artistes el 24 de febrer a les
19.00 h.
Activitats adherides: Visita guiada per la curadora el 9 de març a les
11.00 h i 22 de març a les 19.00 h. Recital de guitarra clàssica el 7 de
març a les 19.00 h al Centre d'Art l'Estació per Hugo Moltó, Notes
silenciades, Guitarristes compositores.
Entrada lliure.
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Pedreguer
Encís pakistanès
Del 28/2 al 31/3 · Casa de Cultura
Fotògrafa:  Bernadette Miralles Berenguer.

XERRADES I PRESENTACIONS

Teulada Moraira
Calendari: Els bolets de la Marina
Alta
Dijous 2 · 19:30 h · Biblioteca Pública Municipal de
Teulada
Presentació del Calendari de l'IECMA sobre l'estudi de fongs i bolets
de la Marina Alta.

Gata de Gorgos
Després de maig abans de l'estiu
Divendres 3 · 19:00 h · Biblioteca Pública
Presentació del llibre de Jovi Lozano.

Ondara
Processos de transformació
educativa
Dissabte 4 · 08:30 h · Casa de Cultura
V Jornada d'Educació Infantil a la Marina Alta.

Pedreguer
25 anys de feminisme a la Marina
Alta
Divendres 10 · 19:00 h · Casa de Cultura
Presentació del llibre 25 anys de feminisme a la Marina Alta, editat
per la Xarxa de Dones, amb Pepa Guardiola i Rosa Sala.
 
 
 

Ondara
Estirs emprats
Divendres 10 · 20:00 h · Casa de Cultura
Presentació del poemari de Joan Mestre i Fornés, a càrrec de Jovi
Lozano, Majo J M i Carme Roig.

Calp
Presentació-concert i entrega de
premis de Setmana Santa
Dissabte 18 · 20:30 h · Saló Blau
Presentació - concert del programa de Setmana Santa 2023 i
entrega del premi del concurs del cartell de Setmana Santa.
Concert a càrrec de Vanessa López Teba i José Antonio Chacón,
Cantaores i Valentin Rosa a la guitarra.
Entrada lliure fins a completar l'aforament.

Pedreguer
D'hivern sa poesia XXIV edició
Dimarts 21 · 19:00 h · Casa Municipal de Cultura
Dones de foc / Dones d’aigua: Recital de poesia, a càrrec d’Anabel
Llopis i d’Adriana Serlik.

Pedreguer
Revista Aguaits
Dimecres 22 · 19:00 h · Casa de Cultura
Presentació de la revista (núm. 45 – 2022). I presentació de l'estudi
“Don Estanislao Noguera, un mestre de la República."
Amb la participació de Rosa Seser, presidenta de l’IECMA, i d’Andreu
Almiñana, autor de l’estudi sobre don Estanislao Noguera.

Gata de Gorgos
Club de lectura
Divendres 24 · 10:00 h · Biblioteca Pública
Tertúlia al voltant del llibre 'La bona lletra' de Rafael Chirbes amb la
presència de Carles Mullet, traductor de l'obra.
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CURSOS I TALLERS

El Poble Nou de Benitatxell
Taller de primers auxilis per a bebés
Dissabte 11 · 11:00 h · Centre Social
Impartit per Salvador Perelló Mari, director de formació de SVS i
director de l'escola de Salvament i Socorrisme de la Comunitat
Valenciana (FSSCV).
Inscripció prèvia en: biblioteca@elpobledebenitatxell.com.

Gata de Gorgos
Tècniques d'estudi
Dijous 23 · 18:30 h · Espai Jove
Taller de tècniques d'estudi a l'Espai Jove de Gata de Gorgos.

Pedreguer
Escola de l'esquena sana
Del 28/2 al 15/6 · Pavelló CEIP l'Alfàs
Viu sense mal d’esquena, previndre, reeducar, alleugerir, flexibilitzar,
estirar.
L'Escola de l'Esquena Sana, és una activitat que està pensada
principalment per a previndre i solucionar problemes d’esquena,
mitjançant exercicis d’estiraments i tonificació de la musculatura.
A càrec de Luis Soler Lluch, graduat en Fisoteràpia i en Ciències de
l'Activitat Física i l'Esport.
Dimarts i dijous de 19.45 a 20.45 h.
Capacitat: 10-12 alumnes.
Preu: 70€/curs.

Gata de Gorgos
L'administració prop de tu
Dimarts 28 · 10:00 h · Ajuntament
Jornada formativa oberta a tota la ciutadania per a aprendre la
comunicació electrònica amb les diferents administracions.
Organitza: Subdelegació del Govern a Alacant.
 
 

CONVOCATÒRIES

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.

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.

El Poble Nou de Benitatxell
El Poble Nou en vers
De l'1/2 a l'1/3
V Concurs de Micropoemes. 
Dues modalitats: Adults (+ 16 anys) i joves (- 16 anys).
Temàtica lliure i ha de tindre de 4 a 6 versos.
Bases del concurs.

El Poble Nou de Benitatxell
Foto Dona 2023
De l'1/2 al 24/2
VIII Edició Concurs de Fotografia.
1r premi: 300 €.
2n premi: 100 €.
3r premi: 50 €.
Accèssit local: 200 €.
Més info.

mailto:biblioteca@elpobledebenitatxell.com
https://www.afapedreguer.com/index.php/es/
https://www.elpoblenoudebenitatxell.com/
https://www.elpoblenoudebenitatxell.com/es/agenda/1143-concurs-fotodona-2023
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RUTES I VISITES

Pego
Dia de l'Arbre a la Figuereta
Diumenge 5
Organitza: Centre Excursionista de Pego.
Whatsapp: +34 686 09 05 11.

Dénia
Benimaurell Collado, la Vall de
Laguar
Diumenge 5 · 09:30 h · Casa de Cultura
Excursió en família a Benimaurell Collado, la Vall de Laguar.
Ametlers en flor a les muntanyes.
Dinar pícnic o bars. Durada: 7 h.
Inscripció prèvia obligatòria a: deniaviva@ayto-denia.es indicant el
nom complet, edat i telèfon fins a les 14.00 h del dijous anterior a
l'excursió.
Desplaçaments amb autobús públic gratuït.

Senija
Ruta urbana Senija
Diumenge 5 · 11:30 h · 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.
Facebook: turismo.valldepop 
Dades necessàries per a la reserva: nom complet, edat, telèfon i
correu electrònic.

La Vall de Gallinera
Obertura de l'almàssera d'Alpatró
Dimecres 8 · 12:00 h · Alpatró
De 12.00 a 14.00 h.
Tel. 966 40 08 43 / 699 76 28 15.
 

Pego
Recuperació de senders
Dissabte 11
Recuperació de senders: Senda Mostalla.
Organitza: Centre Excursionista de Pego.
Whatsapp: +34 686 09 05 11.

Pego
Ruta per la marjal de Pego
Dissabte 11 · 10:00 h
Ruta gratuïta. Baixà del riu Bullent a les 13.00 h.
Tel. 966 40 08 43 / 699 76 28 15.
Inscripció.

Alcalalí
Ruta urbana Alcalalí
Dissabte 11 · 11:30 h · 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.

Pego
Cim de la Serra de Bèrnia
Diumenge 12
2n repte a càrrec del Centre Excursionista de Pego.
+ Info. Tel. 669 43 50 77. Correu: cexcursionistapego@gmail.com.

L'Atzúbia Forna
Ruta urbana per Forna
Diumenge 12 · 10:00 h
Ruta gratuïta.
Tel. 966 40 08 43 / 699 76 28 15.
Inscripció.

L'Atzúbia Forna
Cova del Canelobre
Diumenge 12 · 12:00 h · Tossal del llop, L'Atzúbia

mailto:deniaviva@ayto-denia.es
mailto:valldepop@touristinfo.net
https://macma.org/www.valldepop.es
https://www.pegoilesvalls.es/es/experiencias
mailto:valldepop@touristinfo.net
https://macma.org/www.valldepop.es
https://www.cepego.com/calendari?lang=es
mailto:cexcursionistapego@gmail.com
https://www.pegoilesvalls.es/es/experiencias
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Visites de 12.00 a 14.00 h.
Preu: 2 €, 1 € de 5 a 10 anys.
Tel. 966 40 08 43 / 699 76 28 15.

La Vall de Gallinera
Pels carrers de la memòria
Dissabte 18 · 10:00 h · Alpatró
Ruta urbana gratuïta: pels carrers de la memòria.
Tel. 966 40 08 43 / 699 76 28 15.
Inscripció.

Pego
Coneix el nostre aiguamoll
Dissabte 18 · 10:00 h · Pàrquing Muntanyeta Verda
Ruta interpretativa en bici per la Marjal de Pego.
Reserva prèvia al correu: parque_pegooliva@gva.es o al tel. 679
195 227.

La Vall d’Ebo
Ruta urbana per la Vall d'Ebo
Diumenge 19 · 10:00 h
Ruta urbana gratuïta.
Tel. 966 40 08 43 / 699 76 28 15.
Inscripció.

Dénia
La defensa costanera a l'època dels
austria - Les torres de guaita - Torre
del Gerro
Diumenge 19 · 10:30 h · Les Rotes. Rst.Mena
Visita amb guia expert.
+ Info i reserves al Museu Etnològic, tel. 966 420 260.

La Vall d’Ebo
Museu etnològic d'Ebo
Diumenge 19 · 12:00 h
De 12.00 a 14.00 h.
Tel. 966 40 08 43 / 699 76 28 15.
 
 

Alcalalí
Penya Talaia
Dissabte 25 · 08:30 h · Alcalalí
Rutes de senderisme interpretatiu.
Penya Talaia 14 km - 610m+
Inscripcions per Whatsapp: 616043173 Maria.
Dades necessàries per a la reserva: Nom complet i data de
naixement.

Pego
La Marjal i les muntanyes: Caminant
per Mostalla
Dissabte 25 · 09:00 h · Pàrquing Cementeri
Ruta interpretativa.
Reserva prèvia al correu: parque_pegooliva@gva.es o al tel. 679
195 227.

Pego
Vila emmurallada de Pego
Dissabte 25 · 10:00 h
Ruta gratuïta.
Tel. 966 40 08 43 / 699 76 28 15.
Inscripció.

La Vall d’Ebo
Ruta de senderisme
Dissabte 25 · 10:00 h
Ruta gratuïta.
Tel. 966 40 08 43 / 699 76 28 15.
Inscripció.

La Vall d’Ebo
Museu etnològic d'Ebo
Dissabte 25 · 12:00 h
De 12.00 a 14.00 h.
Tel. 966 40 08 43 / 699 76 28 15.

Xaló
Planisses i Barranc del Cau
Diumenge 26 · 08:30 h · Xaló
Rutes de senderisme interpretatiu. 9.5 km - 370m+

https://www.pegoilesvalls.es/es/experiencias
mailto:parque_pegooliva@gva.es
https://www.pegoilesvalls.es/es/experiencias
https://www.pegoilesvalls.es/es/experiencias
https://www.pegoilesvalls.es/es/experiencias
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Inscripcions per Whatsapp: 616043173 Maria.
Dades necessàries per a la reserva: Nom complet i data de
naixement.

L'Atzúbia Forna
Ruta urbana per l'Atzúbia
Diumenge 26 · 10:00 h
Ruta gratuïta.
Tel. 966 40 08 43 / 699 76 28 15.
Inscripció.

L'Atzúbia Forna
Cova del Canelobre
Diumenge 26 · 12:00 h · Tossal del llop, L'Atzúbia
Visites de 12.00 a 14.00 h.
Preu: 2 €, 1 € de 5 a 10 anys.
Tel. 966 40 08 43 / 699 76 28 15.

I MÉS ENCARA

La Marina Alta
Punts d'Informació Juvenil de la
Marina Alta
De l'1/2 al 28/2 · 16:00 h
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 1
La Xara: Pl. de la palmera
DILLUNS 6
Els Poblets: Escoles Velles
Sagra: Ajuntament
Xaló: Casal Jove
DIMARTS 7
La Vall de Gallinera: C. Joan Pellicer d’Alpatró
El Ràfol d’Almúnia: Aula de lectura
Alcalalí: Biblioteca
DIMECRES 8
La Vall de Laguar: C. Polivalent de Benimaurell.
L’Atzúbia Forna: Biblioteca d’Atzúbia.
DILLUNS 13
Murla: Biblioteca

Beniarbeig: Escoles Velles
Senija: Centre social
DIMARTS 14
Benidoleig: Escoles Velles
Benimeli: Biblioteca
DIMECRES 15
Orba: Espai Jove
Sanet: Biblioteca
Parcent: Ajuntament
DILLUNS 20
Els Poblets: Escoles Velles
Sagra: Ajuntament
Xaló: Casal Jove
DIMARTS 21
La Vall de Gallinera: C. Joan Pellicer d’Alpatró 
El Ràfol d’Almúnia: Aula de lectura
Alcalalí: Biblioteca
DIMECRES 22
La Vall de Laguar: C. Polivalent de Benimaurell.
L’Atzúbia Forna: Biblioteca d’Atzúbia.
DIJOUS 21
Jesús Pobre: Saló de plens
 
DILLUNS 27
Murla: Biblioteca
Beniarbeig: Escoles Velles
Senija: Centre social
DIMARTS 28
Benidoleig: Escoles Velles
Benimeli: Biblioteca
DIMECRES 1 DE MARÇ 
Orba: Espai Jove
Sanet i Els Negrals: Biblioteca
Parcent: 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

La Vall de Gallinera
L'oli d'oliva en els bars i restaurants
Dilluns 6 · 10:00 h · Ajuntament, Benialí
Encontre entre professionals cuiners/es i productors/es.

10.00 h. Productors.
Perquè obtenim a l'interior del nostre territori olis d'oliva de qualitat
excepcional per a la cuina, conversem amb Hilario Calabuig, de
l'Almàssera de la Cooperativa de Planes, i amb Carles Pérez, d'Olis
Castell de la Costurera de la Vall de Seta. 

https://www.pegoilesvalls.es/es/experiencias
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11.00 h. Cuiners.
Miquel Ruiz i Evarist Miralles preparen un tast per a posar de relleu
la diferència de sabors i valors en la utilització de l'oli d'oliva verge
a l'hora de cuinar i alinyar els plats.

12.00 h. Formadores.
Conversem de la necessitat del coneixement i de la formació, per
tindre bons i bones professionals produint i cuinant en els nostres
establiments.
Amb Josep Bernabeu, Catedràtic de la UA i Director de la Càtedra
Carmencita, Adelia Vicent, professora de Formació Professional en
Cuina i Pastisseria a Dénia, i Jacinta Pastor, Professora del Cicle
Mitjà d'Olis i Vins de Teulada.

13.00 h. Tast d'olis: Pa, oli i sal.
Pa fet amb farina del Blat de la Marina per Raquel Van Beek
(Obrador Beekery, Dénia) i sal Carmencita de la Mediterrània.

14.00 h. Dinar.
Olleta de Blat (de la varietat Fartó del Blat de la Marina) en el
Restaurant Aplec de Benialí. PVP 25 €.
Confirmació assistència del dinar al tel. 966 406 510.

Gata de Gorgos
Llegim amb el Tapís
Dilluns 6 · 11:30 h · Biblioteca Pública
Tots els dilluns a les 11.30 h: Llegim amb el Tapís.

Gata de Gorgos
Llegim amb dones marroquines
Dimarts 7 · 12:00 h · Biblioteca Pública
Tots els dimarts a les 12.00 h: Llegim amb dones marroquines.

Gata de Gorgos
Llegim amb el Tapís

Dilluns 13 · 11:30 h · Biblioteca Pública
Tots els dilluns a les 11.30 h: Llegim amb el Tapís.

Gata de Gorgos
Llegim amb dones marroquines
Dimarts 14 · 12:00 h · Biblioteca Pública
Tots els dimarts a les 12.00 h: Llegim amb dones marroquines.

Gata de Gorgos
Llegim amb el Tapís
Dilluns 20 · 11:30 h · Biblioteca Pública
Tots els dilluns a les 11.30 h: Llegim amb el Tapís.

Gata de Gorgos
Llegim amb dones marroquines
Dimarts 21 · 12:00 h · Biblioteca Pública
Tots els dimarts a les 12.00 h: Llegim amb dones marroquines.
 
 

Gata de Gorgos
Llegim amb el Tapís
Dilluns 27 · 11:30 h · Biblioteca Pública
Tots els dilluns a les 11.30 h: Llegim amb el Tapís.

Gata de Gorgos
Llegim amb dones marroquines
Dimarts 28 · 12:00 h · Biblioteca Pública
Tots els dimarts a les 12.00 h: Llegim amb dones marroquines.
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FESTES

Carnestoltes a la Marina Alta 2023

CELEBREM CARNESTOLTES A LA COMARCA

Gata de Gorgos

Carnestoltes: Dissabte 18 de febrer.
Soterrament de la sardina: Dissabte 25 de febrer.
Organitza: Comissió de Festes 2023.

 

Pego

Descens al Riu Bullent: Dissabte 11 de febrer a la 13.00 h.

Des del “Pas de Bullent” al “Blau del Calapatar” participaran
divertides barques fetes de tota mena de materials amb uns
passatgers disfressats i amb gana de festa, sempre amb el major
respecte per la natura i el Parc Natural la Marjal Pego-Oliva.

Carnestoltes: Dissabte 18 de febrer.

19.30 h. Festival d'Arts Escèniques.

23.30 h. Carnestoltes
Desfilada, espectacle i festa de disfresses.

Enterrament de la sardina (Pinyata): Dissabte 25 de
febrer a les 23.30 h.

Desfilada, espectacle i festa amb correfocs.
 

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)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programació de Sant Antoni a Benissa 2023

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 d'origen a l’Època Medieval?”
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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.
Programació de Sant Antoni a Dénia 2023

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...  
Programació de Sant Antoni al Poble Nou de Benitatxell 2023

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.
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Programació de Sant Antoni al Verger 2023

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.
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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.
Programació de Sant Antoni a la Vall de Laguar 2023

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
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
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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.
Programació de Sant Antoni a Pego 2023

 

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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Sant Blai a la Marina Alta

Celebrem Sant Blai a la comarca

Pedreguer

Programació de Sant Blai a Pedreguer 2023

DIJOUS 2:
13.00 h  Volteig general de campanes anunciant l'inici de les festes.
19.00 h Missa solemne de la candelera. A continuació Pujada de
Sant Blai acompanyats per la banda del Centre Artístic Musical de
Pedreguer. Tot seguit es llançarà un Castell de Focs a càrrec de
Ricardo Caballer.
00.00 h Nit de ball amb l'orquestra Audiovalentino.
 

DIVENDRES 3:

10.00 h Tradicional Porrat.
10.30 h Cercavila amb dolçaina i tabal.
11.00 h Inauguració del mercat medieval a la Plaça Major i Els
Pòrxens.
11.30 h Recollida de la Comissió de Sant Blai des de l'ajuntament fins
a l'ermita, acompanyats per dolçaina i tabal.
12.00 h  Missa solemne a l'ermita cantada pel Cor de
Sanbonaventura, en acabar es llançarà una gran traca.
19.00 h Concert de Els Traginers als Pòrxens.
00.00 h Concert de Soulomonics als Pòrxens.

DISSABTE 4: 

9.00 h  Excursió a la Creueta de la Llangosta pel Cementeri dels
Burros i la Cova de les Mamelles. Organitzada pel Centre
Excursionista de Pedreguer.
10.00 h Tradicional Porrat.
10.30 h Concurs de Truc als Pòrxens.
11.00 h Mercat Medieval a la Plaça durant tot el dia.
17.00 h Activitats infantils a la Plaça a càrrec dels músics del mercat
medieval.
00.00 h Discomòbil amb el Dj Sergio Pérez.

DIUMENGE 5:
10.00 h Tradicional Porrat.
10.30 h Torneig de Truc.
11.00 h Mercat Medieval a la Plaça durant tot el dia.
17.00 h Tradicional concert de la Banda del Centre Artístic Musical
de Pedreguer al Mirador de Sant Blai.
18.00 h Dansà al Carrer Sant Blai a càrrec del grup de danses de
Pedreguer.
18.00 h Baixada de Sant Blai en romeria acompanyats per la Banda
del Centre Artístic Musical de Pedreguer, dolçaina i tabal i el grup de
danses de Pedreguer. A l'acabar fi de festa pirotècnica a càrrec de
Ricardo Caballer.
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AVANÇAMENT DEL PRÒXIM MES

ALTRES MÚSIQUES

Dénia
Dilluns amb jazz: Vince Benedetti i
Antonio González
Dilluns 6 - Març · 20:00 h · Casa de Cultura
El arte del duo.
Entrada a 15 € en taquilla des de les 19.00 h o en Venda d'entrades.

Dénia
Recital de guitarra clàssica per Hugo
Moltó
Dimarts 7 - Març · 19:00 h · Centre d’Art l’Estació
Notes silenciades, guitarristes compositores.
Entrada lliure fins a completar l'aforament.

 

TEATRE

Pedreguer
El Palau de Parèmia
Dissabte 4 - Març · 19:00 h · Pista Espai Cultural
Teatre musical en homenatge a les dones valentes i als hòmens
amb trellat.
A càrrec de Tarannà Teatre, autor i director Lluís El Sifoner.
Entrades a 5 € en Venda d'entrades.
Festiart 2023: 50 anys del Sifoner (1973-2023).

 

TEATRE INFANTIL

Pedreguer
L'Artur i la Clementina, contacontes
Dijous 2 - Març · 18:30 h · Casa Municipal de Cultura
Dia de la Dona
L’Artur i la Clementina, Adela Turín
 
 

 

Calp
Paüra
Dissabte 4 - Març · 18:30 h · Auditori
Espectacle d'humor per a tots els públics. 70 min.

 

EXPOSICIONS

Benissa
II Art jove a la Marina Alta
Del 17/2 al 7/3 · 10:00 h · Seu Universitària
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.  
Horari:
De dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 21.00 h (no
festius).

https://www.notikumi.com/
https://pedreguer.es/
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Calp
Bucle atemporal
Del 2/3 al 28/3 · Sala d'Exposicions Ajuntament Vell
De Susana Alemany.
Inaugració: 2 de març a les 20.00 h.

Calp
Legacy Ricardo Bofill, Calp
1964-2023
Del 3/3 al 30/4 · Sala d'exposicions
XIII Rally Fotografic Penyó d'Ifach.
Inauguració: 3 de març a les 20.00 h.

Calp
Arteterapia ¿Y a tí, qué te sobra?
Del 6/3 al 31/3 · Sala Esplai
Organitza: Regidoria d'Igualtat.

 

CONVOCATÒRIES

El Poble Nou de Benitatxell
El Poble Nou en vers
De l'1/2 a l'1/3
V Concurs de Micropoemes. 
Dues modalitats: Adults (+ 16 anys) i joves (- 16 anys).
Temàtica lliure i ha de tindre de 4 a 6 versos.
Bases del concurs.

 

RUTES I VISITES

Xaló
Ruta urbana Xaló
Dissabte 4 - Març · 11:30 h · Tourist Info Vall de Pop
Idioma: Anglés.
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.

Pego
Barranc dels tarongers, Ontinient-
Bocairent
Diumenge 5 - Març
Ruta senderista a càrrec del Centre Excursionista de Pego.
+ Info. Tel. 669 43 50 77. Correu: cexcursionistapego@gmail.com.

Senija
Cova de la Garganta
Diumenge 5 - Març · 08:30 h · Senija
Rutes de senderisme interpretatiu.
Cova de la Garganta 10.6 km -  360m+
Inscripcions per Whatsapp: 616043173 Maria.
Dades necessàries per a la reserva: Nom complet i data de
naixement.

Pedreguer
El castell de l'Ocaive, consolidació
estructural del monument
Diumenge 5 - Març · 09:00 h · Porxes
Visita guiada a càrrec de Pasqual Costa, 4 hores aproximadament.
Inscripció: 2 € a la Casa de Cultura fins al 3 de març.
Cal portar esmorzar i roba còmoda.

 

https://www.elpoblenoudebenitatxell.com/
mailto:valldepop@touristinfo.net
https://macma.org/www.valldepop.es
https://www.cepego.com/calendari?lang=es
mailto:cexcursionistapego@gmail.com
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I MÉS ENCARA

Sanet i els Negrals
Mig any de festes
Diumenge 5 - Març · 12:00 h · Plaça del Crist
12.00 h. Concert d'Amincita. A fling called swing. Voluntaris de
diferents nacionalitats s'ajunten per a realitzar concerts a la

província d'Alacant. En cas d'haver-hi condicions meteorològiques
es pot suspendre o traslladar a la Casa de Cultura.
15.30 h. Contacontes: Colorina colorada. ¡Yo no quiero ser tu
hada!
17.00 h. Concert de Black Glitter.
Tot el dia: Servei de taules i cadires, i barra.
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ACTUALITAT

La Xarxa Esportiva de la MACMA
publica la Guia d'hàbits saludables

La Xarxa Esportiva edita la Guia d'Hàbits Saludables, basada
en consells i bones pràctiques sobre hàbits saludables per a
totes les franges d'edat de la Marina Alta.
La Marina Alta té una de les esperances de vida en nàixer
més  altes  del  territori  Valencià  (Informe  Observatori
València  de  Salut,  2018).  Aquesta  tendència  requereix  un
abordatge i uns recursos especials per a assolir que aquesta
major esperança de vida vaja acompanyada de qualitat de
vida,  funcionalitat  i  salut,  i  en  cas  necessari,  que  la
deterioració es retarde el màxim possible. Per a conservar, i
fins  i  tot,  recuperar  la  salut,  la  pràctica  d'activitat  física
regular, el manteniment d'un òptim estat nutricional al llarg
de tota la vida, així com un bon descans són imprescindibles.
El propòsit d'aquesta guia és conscienciar a tota la població
de la  importància de tindre bons hàbits  de vida i  donar
recursos perquè en el seu dia a dia puguen avançar cap a
una millora de la seua salut.
Avui  en  dia  es  parla  dels  programes  d'act iv i tat
fisicoesportiva  com  a  tractament  no  farmacològic
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(Pedersen  &  Saltin,  2015),  perquè  ningú  dubta  del  valor
preventiu i  els  beneficis  de l'exercici  regular i  ben pautat
sobre la majoria de malalties  prevalents  de les  societats
desenvolupades,  amb  independència  de  la  necessitat  de
rehabilitació o tractament específic. (Blasco-Lafarga, 2022;
Pedersen & Saltin, 2015).
La present guia fa un repàs per diversos indrets del camp de
l'educació física:
– Recull de conceptes sobre l'exercici físic.
– Qüestionari d'autovaloració
– Activitat física en el dia a dia.
– Exercici físic i esport en el temps lliure.
– Recomanacions d'activitats física, sedentarisme i temps de
pantalla segons les franges d'edat, inclòs l'etapa d'embaràs i
postpart.
– L'alimentació saludable.
– La importància del descans, la respiració, la relaxació.
– Decàleg de consells per a una bona salut.
Aquesta guia es pot trobar, en format descarregable, al
següent enllaç

https://macma.org/esports/guia-dhabits-saludables
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RESSENYES

Música

Ressenya de febrer: Arsènic

Preparem la invasió

Arsènic és un grup de rock que format per dotze joves, es va
or ig inar  a  Xàb ia  l 'any  2017  amb  la  un ió  de  les
bandes Immensus i  Donant la nota.  Aquests  jóvens de
Xàbia que canten en valencià i compaginen els seus estudis
universitaris  amb  la  música  tenen  per  objectiu  que  els
escolten el màxim nombre de persones possibles i que ho
gaudisquen tant com ells. La seua agenda de concerts van
començar amb les Festes de Xàbia i va continuar amb les
Festes  de Xaló,  el  Caparrarock de Benidoleig,  el  concurs
Ressona  La  Marina  de  Moraira,  un  concert  benèfic  a  la
Mistelera, etc.
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El primer disc del grup s’anomena “Preparem la invasió”, i
està compost per nou cançons en valencià: “En Nom De
Totes  Vosaltres”,  “Titelles  Del  Poder”,  “Preparem la
Invasió”, “El mau barri”, “Terra Cremada”, “Més Enllà”,
“Barrots”, “Sela de Cristal” i “Fulles de l’Hivern”.
Pots  trobar  aquest  disc  en  les  següents  xarxes :
Spotify,  Bandcamp,  Apple  Music  i  YouTube.

https://open.spotify.com/artist/1h4IPwoOt7Eska0XosbW8A
https://arsenicoficial.bandcamp.com/
https://music.apple.com/es/artist/arsenic/1434274078
https://music.apple.com/es/artist/arsenic/1434274078
https://www.youtube.com/channel/UCDP7vylKYYhRBbqsz1zlIEA
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RESSENYES

Novel·la

Ressenya de febrer: La del Alba

La del Alba

Vicente Torres és  un escriptor  que va
nàixer  a  Benissa  l’any  1946.  Ha  escrit
diversos  llibres  i  ha  col·laborat  com a
coautor  en  altres.  Ha treballat  com a
crític  literari  per  a  les  Províncies  i  ha
escrit  milers  d'articles  per  a  diverses

plataformes  digitals,  inclosa  Periodista  Digital.  A  més,
participa  en  diversos  blogs  i  ha  publicat  desenes  de
ressenyes  de  llibres  en  Periodista  Digital,  entre  altres
interessos  menors.
Els seus pares, ajudats per la resta dels seus fills, van voler
eliminar-lo  de  manera  impune.  Van  comptar  amb  la
complicitat, a vegades inconscient, a vegades involuntària i
en altres casos maliciosa o inclassificable, d'una molt llarga
sèrie  de  persones.  No ho van aconseguir.  Un  matrimoni,
compost per un metge i una enginyera aeronàutica, no surt
de la seua sorpresa segons es va informant del cas.
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RESSENYES

Recerca

Ressenya de febrer: Valencians a
Nova York: El cas de la Marina Alta
(1912-1920)

Valencians a Nova York

Teresa Morell Moll va nàixer en 1962 i és una
professora titulada en Filologia Anglesa per la
Universitat  d'Alacant.  Va  començar  la  seua
formació  i  labor  docent  en els  EUA,  on va
obtenir el seu Bachelor of Arts, de la Queen’s
College City University of New York, i els seus

certificats com a professora de biologia i llengua espanyola.
Des de llavors ha treballat com a professora de llengües
(espanyol i anglés), de continguts en anglés ha treballat a
tots els nivells (primària, secundària, universitària, així com
per  a  la  formació  del  professorat)  tant  als  EUA  com a
Espanya. Ha sigut coordinadora en la Sede Universitària de
la Marina a Benissa des de 2005 fins al 2012.
Aquesta és la història dels emigrants de la Marina Alta a
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Nova York entre els anys 1912 i 1920, un fenomen migratori
de magnitud impressionant del qual s'ha parlat molt però,
fins  ara,  poc  investigat  i  no  gens  tractat  des  d'una
perspectiva comarcal. A banda de les raons migratòries, la
primera part del llibre explica com eren els preparatius per a
obtenir  els  documents  i  els  bitllets,  el  viatge amb vaixell
transatlàntic, l'entrada als Estats Units pel port de l'illa d'Ellis,
els llocs de destinació, les feines dures i els sous exorbitants,
així com les conseqüències del viatge, amb les penes i les
glòries. L'estudi empíric de la segona part es basa en les
dades  de  milers  de  valencians  trobades  en  aquell  port
duaner. I gràcies als arxius de passatgers i vaixells ubicats a
Internet,  s'han pogut  recopilar  els  noms,  cognoms,  edats,
pobles, vaixells i ports d'eixida de més de 2.500 emigrants de
tots i  cadascun dels 33 pobles de la Marina Alta,  que es
poden  localitzar  a  les  taules  de  l'Apèndix  de  manera
alfabètica.
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L'ENTREVISTA DEL MES

Ciències ambientals i agricultura

L'entrevista de febrer: José
Ramón Hernández Melero

José Ramón Hernández Melero

José Ramón Hernández Melero, resident de Xàbia,  enginyer
tècnic agrícola i llicenciat en ciències ambientals ens parla
del  seu  projecte  “Cartografia  i  Estudi  de  l’Orquidioflora
en  el  Municipi  de  Xàbia  (Alacant)”.
L 'object iu  pr imordial  del  present  projecte  és  el
reconeixement  en camp,  ajudat  de la  cartografia,  de les
principals plantes d'orquidioflora del municipi de Xàbia, en el
nord  de  la  província  d'Alacant.  El  perquè  de  l'elecció
d'aquest  municipi  està  basat  principalment  en  les
característiques  del  terme  municipal  i  en  la  seua
heterogeneïtat  d'ambients,  la  qual  cosa  fa  que  en  ell
residisquen gran nombre de plantes vasculars (més de 1000
tàxons, i això suposa una tercera part de la flora de la C.V.,
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segons  alguns  autors),  i  un  gran  nombre  d'espècies
d'orquídies en particular, la qual cosa converteix a Xàbia en
el  municipi  de  la  Comunitat  Valenciana  amb  major
importància florística, ja que només en els 68 km² de terme,
que  suposa  un  0,5%  de  la  superfície  valenciana  i  on
existeixen un 13% de les espècies protegides.
 

Quin és el motiu pel qual has fet aquest projecte?

El motiu de la realització del treball va anar principalment
com  a  Treball  Final  de  Carrera  de  la  Llicenciatura  de
Ciències  Ambientals  que  vaig  cursar  en  la  Universitat
Politècnica de València, l'any 2013. Vaig buscar aquest tipus
de treball perquè pensava que seria una mena d'ajuda per a
donar  coneixement  de  les  poblacions  d'orquídies  en  el
municipi  de  Xàbia,  alhora  que  podria  ajudar  a  les
administracions  (Ajuntament  i  Conselleria)  a  delimitar  i
protegir  unes  certes  zones  amb  poblacions  abundants
d'aquesta mena d'organismes.
Amb el temps, malauradament, he pogut comprovar que les
administracions tenen poc interés a conservar aquest tipus
d'organismes,  i  el  seu  ecosistema tan  important  que  els
envolta.
 

Per què has fet aquest estudi en el territori de Xàbia?

Per què és el lloc on visc, i per què malgrat la gran pressió
urbanística  que  pateix,  és  una  zona  amb  una  riquesa
florística  prou  important,  que  hauríem  de  protegir  i
conservar,  per  la  seua  importància  com  a  indicador  de
Biodiversitat.
Cal indicar, que la biodiversitat ofereix múltiples serveis de
suport  i  regulació  dels  ecosistemes,  que  inclouen  la
pol·linització, la formació i el manteniment de sòls, el cicle de
nutrients,  la  regulació  del  clima,  el  manteniment  dels
subministraments i qualitat de l'aigua i el control de plagues i
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malalties, que són vitals per al desenvolupament dels éssers
humans.
Recordem, que tots aquells ecosistemes que protegim, van
en benefici del mateix ésser humà.
 

Quantes  espècies  d'orquídies  hi  ha  en  la  Comunitat
Valenciana? Algunes d'elles estan en perill d'extinció?

Segons dades de la Generalitat,  i  de les publicacions que
s’han fet, s'han identificat un total de 69 espècies d'orquídies
silvestres i 21 híbrids en la Comunitat Valenciana, la majoria
d'ells classificats com molt rares.
En perill d’extinció no ho sé, el que si està demostrat, és que
la  família  botànica  de  les  orquídies  inclou  plantes  que
posseeixen  cicles  biològics  i  interaccions  molt  complexes
amb fongs i bacteris en les seues arrels i amb insectes molt
especialitzats  en  les  flors.  Aquesta  complexitat  porta
aparellada  una  fragilitat  que  motiva  que  moltes  de  les
espècies estiguen amenaçades.
No hi ha cap espècie d'orquídies valenciana en l'apèndix I del
Conveni de Berna.
Pareix  que  l'espècie  Spiranthes  aestivalis  figura  dins  dels
annexos de la directiva Hàbitat, però últimament he pogut
constatar que l'espècie Serapias Lingua ha estat catalogada
com en perill d'extinció per la Conselleria, i declarada en el
Catàleg  com  espècie  protegida.  Una  població  d'aquesta
espècie, vaig trobar en la zona de Costa Nova, en Xàbia, dins
d'una àrea que es considera urbanitzable, i per això pense
que per part de l'Ajuntament de Xàbia caldria comunicar-ho
a la conselleria i donar-li la protecció que tocara a aquests
terrenys.
 

Quines són les propietats que contenen les orquídies?

Propietats com a tal,  no en tenen.  La presència d'aquest
tipus de plantes, connota un alt grau de biodiversitat en la
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zona on s’estableixen, amb els beneficis indirectes que això
comporta i que he explicat més amunt.
 

Quines serien les mesures de conservació adequades per
a la microreserva de flora en les zones urbanístiques?

Pense que una volta efectuats els estudis científics adequats,
per part de les administracions competents, que això pareix
que ja s’ha fet i  continua fent-se, la solució òptima per a
conservar aquest tipus de paisatges passa per l'adquisició
dels  terrenys  per  part  de  les  administracions,  per  a  una
posterior gestió ambiental adequada d'aquells terrenys amb
importància ambiental, creació de microreserves, protecció
en aspectes urbanístics,  programes educatius  i  formatius.
Convé recordar que aquestes plantes no es deuen arrancar
del seu hàbitat.
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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

