
%AGENDA CULTURAL DE GANDIA NÚM. 198 – EL FULL MAIG 2019 



2
Dia TEATRE MÚSICA CINEMA CONFERÈNCIA

dc 1

dj 2

dv 3 pàg. 4 pàg. 4

ds 4 pàg. 5 pàg. 30

dg 5 pàg. 5

dl 6

dt 7 pàg. 6

dc 8

dj 9 pàg. 6

dv 10 pàg. 7 pàg. 8 pàg. 7

ds 11 pàg. 8 pàg. 8

dg 12 pàg. 8

dl 13 pàg. 9

dt 14 pàg. 9 pàg. 10

dc 15

dj 16 pàg. 10 pàg. 10, 11

dv 17 pàg. 11, 12 pàg. 11

ds 18 pàg. 31 pàg. 13, 31 pàg. 13

dg 19 pàg. 13, 22 pàg. 22

dl 20

dt 21 pàg. 22 pàg. 22

dc 22

dj 23 pàg. 23

dv 24 pàg. 23 pàg. 23, 24

ds 25 pàg. 24

dg 26 pàg. 24

dl 27

dt 28 pàg. 25 pàg. 25 pàg. 25

dc 29

dj 30

dv 31 pàg. 27 pàg. 26, 27
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 EXPOSICIONS  pàg. 14 a 20     EL FULLET  pàg. 29 a 32 
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LA PORTADA DEL MESA qui dediquem la

portada d'El Full? 

AGENDA CULTURAL DE GANDIA
EL FULL NÚM. 198 - MAIG 2019

EDICIÓ: DEPARTAMENT DE CULTURA 
AJUNTAMENT DE GANDIA

PORTADA EL FULL: LETY SANZ

PORTADA EL FULLET: ÀLEX OLTRA

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA: IMMA CANET

DISSENY I MAQUETACIÓ: MARISA SANCHIS

CONSULTEU LA PROGRAMACIÓ EN LA WEB 
WWW.GANDIA.ORG | SECCIÓ DE CULTURA

SEGUIU-NOS TAMBÉ A: 
FACEBOOK:

CULTURA GANDIA
INSTAGRAM:

@GANDIACULTURA

EL FULL, CONTACTE:
TEL. 96 295 95 35
E-MAIL: CULTURAGANDIA@GMAIL.COM
LA PROGRAMACIÓ POT ESTAR SUBJECTA A 
CANVIS D'ÚLTIMA HORA. 

RETROGRAFIA: 
LETY SANZ

La 'retrografia' del mes de maig correspon al pati d’armes 
del Palau Ducal de Gandia.

Va ser el duc Alfons el Vell qui, en el segle XIV, va co-
mençar la construcció d’aquest emblemàtic edifici.

Posteriorment, amb la compra per part del Papa Roderic 
de Borja del Ducat de Gandia per al seu fill Pere Lluís, és 
la família Borja qui amplia i dóna esplendor al Palau. Amb 
la mort del darrer duc Borja l’edifici és abandonat, fins que 
el 1890 és adquirit per la Companyia de Jesús qui enceta 
la restauració de l’immoble. El 1964 va ser declarat Bé 
d'Interés Cultural.

Des de l’any 2008, és un patronat integrat pels Jesuïtes, 
l’Ajuntament de Gandia i les dos universitats presents en 
la ciutat, qui gestiona les visites i les nombroses activitats 
culturals que tenen lloc al llarg de l’any.
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2 de maig, dijous. 18.00 h
 Idiomes  GRUP DE CONVERSA
EN ANGLÉS PER A JOVES
BIBLIOTECA CENTRAL, sala d'actes
Moderador: Salva Fuster
Organitza: Biblioteques Gandia

Lemonize és una barreja de glam rock, pinzellades metàl·liques, 
grunge i garatge carregats de riffs. Sons que recorden Marilyn Manson, 
Evanescence o David Bowie. Però també hi ha electrònica industrial, EDM 
i moments pròxims al techno-pop. 
Organitza: Pub Dublín

2 de maig, dijous. 18.30 h
 Exposició i cinema  MOSTRA'T
GANDIA. PATÍ D'ARMES DEL PALAU 
DUCAL. Entrada gratuïta
Inauguració de l'exposició de 
fotografies i còmics semifinalistes 
del III Festival Mostra't Gandia.
Lectura dels relats curts i projecció 
de curtmetratges semifinalistes.
Organitza: Associació Poliqroma

3 de maig, divendres. 19.00 h
 Cinema  MOSTRA'T GANDIA
TEATRE SERRANO, Sala B. Entrada 
lliure i gratuïta.
Projecció dels curtmetratges 
seleccionats com a semifinalistes 
del III Festival Mostra't Gandia.
Organitza: Associació Poliqroma

3 de maig, divendres. 23.30 h 
 Música  LEMONIZE, Rock 
PUB DUBLÍN. C/ Rioja, 38. Platja de 
Gandia. Entrada gratuïta
Marïa Lindmäe (veu), Mr. Loulabif 
(guitarra), Dave Saxattack (saxo)

4 de maig, dissabte 10.00 h 
 Mostra  LLIBRETS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
MUSEU FALLER DE GANDIA. 
Entrada lliure i gratuïta.
Organitza: Museu Faller de Gandia

4 de maig, dissabte 11.00 h 
 Visita  REFUGIS DE LA GUERRA CIVIL DE LA PEIXATERIA I DEL
PRADO. LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA: CONEIX LA TEUA HISTÒRIA RECENT. 

Visites guiades, TOTS ELS DISSABTES, a les 11.00 h. Punt de trobada: 
MIRADOR DELS BORJA (darrere de l'Ajuntament). Realitzades per guies 
acreditats. Preus: 5 €; 2 € menors de 12 anys. Duració: 1h30 (inclou els 
dos espais). Màxim: 20 visitants (en el cas de no arribar a un mínim de 
10 persones, s'anul·larà la visita). Informació i reserves: 96 287 7788 
• REFUGIOS DE LA GUERRA CIVIL DE LA PESCADERÍA Y DEL PRADO. LA 
MEMÒRIA DEMOCRÁTICA: CONOCE TU HISTORIA RECIENTE. Visitas 
guiadas todos los sábados a las 11.00 h. Punto de encuentro: MIRADOR 
DELS BORJA (detrás del Ayuntamiento). Realizadas por guías acreditados. 
Precios: 5 €; 2 € menores de 12 años. Duración: 1h30 (incluye los dos 
espacios). Máximo 20 visitantes. (En el caso de no llegar al mínimo de 10 
personas, se anulará la visita). Información y reservas: 96 287 7788. 
Organitza: Ajuntament de Gandia
Departament Gestió Responsable del Territori
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5 de maig, diumenge. 12.00 h 
 Música  GRAHAM FOSTER BAND. Vermut Jam Session

PUB DUBLÍN. C/ Rioja, 38. Platja de Gandia. Entrada gratuïta
Graham Foster (guitarra i veu), José Terol (baix i cors), Damián García (bateria)
Organitza: Pub Dublín

5 de maig, diumenge. 12.30 h 
 Visita teatralitzada  VISITANDO A LOS BORJA
PALAU DUCAL. Entrada 10 €. Informació i reserves: 96 287 1465
Les visites teatralitzades permeten al visitant redescobrir el Palau Ducal 
d'una manera amena i divertida. Els mateixos personatges de la família 
Borja, com són el Papa Alexandre VI, Francesc de Borja o Maria Enríquez, 
mostraran els misteris de la història de l'edifici i d'aquesta família tan 
singular. És recomanable reservar amb antelació. • Las visitas teatrali-
zadas permiten al visitante redescubrir el Palau Ducal de una manera 
amena y divertida. Los propios personajes de la familia Borja, como son 
el Papa Alejandro VI, Francisco de Borja o María Enríquez, mostrarán 
los entresijos de la historia del edificio y de esta familia tan singular. Se 
recomienda reservar con antelación.
Organitza: Palau Ducal dels Borja

6 de maig, dilluns. 19.30 h
 Idiomes  GRUP DE CONVERSA EN ITALIÀ
BIBLIOTECA CENTRAL, sala d'actes. Moderadora: Rosaria Cacciatore
Organitza: Biblioteques Gandia

7 de maig, dimarts. 12.00 h
 Idiomes  GRUP DE CONVERSA EN CASTELLÀ 
BIBLIOTECA CENTRAL, sala d'actes. Moderador: Toni Ordiñana
Organitza: Biblioteques Gandia

4 de maig, dissabte. 12.00 h
 Presentació del llibre  
CAMINS DUBTOSOS, de Joan 
Carles Ventura. Editorial Alrevés
LLIBRERIA AMBRA. Av. d'Alacant, 12

Joan Carles Ventura estarà 
acompanyat per les periodistes 
Anna Blanco i Sandra Calabuig.
Organitza: Ambra Llibres

4 de maig, dissabte. 18.00 h
 Teatre  LA GALLINA, d'Andrés Avaria
TEATRE SERRANO. Venda anticipada 
d'entrades a la Casa de Cultura o, 
el mateix dia, al Teatre Serrano

Interpretada per la companyia de 
teatre Cucs de Seda d'Almoines, 
a benefici de l'Associació de 
Diversitat Física de Gandia. Teatre 
en clau d'humor que narra diverses 
situacions còmiques en finalitzar 
una despedida de solter. 
Organitza: Associació de Diversitat 
Física de Gandia

4 de maig, dissabte. 19.00 h
 Gala  LLIURAMENT PREMIS
MOSTRA'T GANDIA
TEATRE SERRANO, Sala B
Entrada gratuïta
Gala de Lliurament dels Premis del 
III Festival Mostra't Gandia, en les 
seues quatre categories: 
Curtmetratge, Fotografia, Relat 
Curt i Còmic. 
Organitza: Associació Poliqroma
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7 maig, dimarts. 19.00 i 22.30 h
 Cine Pot  LA BÚSQUEDA DE LA
FELICIDAD (The escape)
TEATRE SERRANO. Sala B. Preu: 4 €. 
Reduït: 3 €. Venda anticipada a la 
Casa de la Cultura i a Instanticket
Gran Bretanya. 101 minuts. VOSE. 
NR menors 7 anys. Direcció i guió: 
Dominic Savage. Fotografia: Laurie 
Rose. Intèrprets: Gemma Arterton, 
Dominic Cooper, Frances Barber, 
Marthe Keller, Montserrat Lombard.
Tara estima profundament els seus 
fills i la seua vida és aparentment 
perfecta, però en realitat se sent 
atrapada. Alguna cosa no complida 
i desconeguda li genera un buit 
interior i, encara que la seua 
família i amics no comprenen la 
profunditat de la seua desespera-
ció, Tara decideix fugir per a trobar 
un lloc on tornar a ser ella mateixa. 
• Tara ama profundamente a sus 
hijos y su vida es aparentemente 
perfecta, pero en realidad se siente 
atrapada. Algo no cumplido y 
desconocido le genera un vacío 
interior y, aunque su familia y ami-
gos no comprenden la profundidad 
de su desesperación, Tara decide 
huir para encontrar un lugar donde 
volver a ser ella misma.

8 de maig, dimecres, 10 h
 Inauguració de l'exposició 
Concurs Fotogràfic "GANDIA ÉS 
AMIGA DE LES PERSONES QUE 
ENVELLEIXEN"
CASA DE CULTURA MARQUÉS DE 
GONZÁLEZ DE QUIRÓS, segon 
pis. Sala A. Horari: de dilluns a 
dissabte, de 10.30 a 14.00 h i de 
17.30 a 20.00 h. Més informació: 
en l'apartat "Exposicions"
Organitza: Departament de Gent Gran

8 de maig, dimecres. 19.30 h
 Idiomes  GRUP DE CONVERSA
EN FRANCÉS 
BIBLIOTECA CENTRAL, sala d'actes
Moderadora: Nathalie Recuero
Organitza: Biblioteques Gandia

9 de maig, dijous. 12.30 h 
 Presentació: llibre i exposició 
INSTANTÁNEAS DE NUEVA YORK
Sala d'usos múltiples, Biblioteca – 
CRAI UPV Gandia. Entrada lliure 
Paco Camarena, professor i investi-
gador del Campus de Gandia de la 
Universitat Politècnica de València, 
presenta el seu llibre Instantáneas 
en Nueva York. És autor del recull 
de relats Altramuces (I Premio 
Internacional de Narrativa) i la 
novel·la de ciència-ficció Nocturno.

El físic de la UPV va realitzar 
dues estades d'investigació a la 
Universitat de Colúmbia de Nova 
York, que apareixen reflectides en 
aquest llibre. Durant l'acte, també 
es presentarà l'exposició d'Hugo 
Barros, professor d'arquitectura de 
la UPV, que podrà visitar-se del 9 
de maig al 8 de juny.
Organitza: Biblioteca CRAI Gandia

9 de maig, dijous. 18.00 h
 Idiomes  GRUP DE CONVERSA
EN ANGLÉS PER A JOVES
BIBLIOTECA CENTRAL, sala d'actes
Moderador: Salva Fuster
Organitza: Biblioteques Gandia

9 de maig, dijous. 19.00 h 
 Música  CONCERT DE MÚSICA
CAMBRA. AULA MAGNA DEL 
CAMPUS DE GANDIA DE LA UPV. 
Entrada lliure i gratuïta 
El concert l'oferiran els grups 
premiats en el Concurs de Música 
de Cambra del Conservatori d'Oliva 
i del Conservatori de Cullera. Amb 
aquesta col·laboració, el Campus 
de Gandia vol contribuir a la 
divulgació de la música clàssica i 
ajudar l'alumnat dels últims anys 
d'ensenyament musical perquè 
desenvolupen experiència, tocant 
davant d'un públic variat. 
Organitzen: El Campus de Gandia de 
la UPV, el Conservatori Professional 
de Música Josep Climent, d'Oliva i el 
Conservatori Professional de Música 
Rafael Talens Pelló, de Cullera. 

10 de maig, divendres. 19.30 h 
 Inauguració de l'exposició 
RETIROS. De l'alumnat dels 
centres de convivència de Gandia
CLAUSTRE DE LA BIBLIOTECA CEN-
TRAL DE GANDIA. Més informació: 
apartat "Exposicions"
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10 de maig, divendres, 19.30 h
 Xarrada  Gent que sap per a
Gent que vol saber: COM 
PREPARAR-SE DAVANT LA 
SELECTIVITAT. Consells i tècni-
ques per a afrontar amb èxit la 
Prova d'Accés a la Universitat. 
BIBLIOTECA CENTRAL. Sala d'Actes. 
A càrrec de Patricia Malonda
A l'hora d'afrontar qualsevol 
prova, ja siga la PAU, com altres 
tipus d'exàmens, no sols hem de 
controlar els coneixements de la 
matèria que estudiem, també hi ha 
altres factors que, si els treballem 
de manera adequada, ens poden 
ajudar a millorar el nostre resultat; 
l'organització del temps, les tècni-
ques que utilitzem per a estudiar,  
la gestió de l'estrès i l'ansietat que 
provoquen els exàmens....
Intentarem ajudar-vos a afrontar 
amb èxit aquestes proves i que 
aconseguiu trobar el mètode d'es-
tudi més adequat per a cadascú.
Organitza: Biblioteques Gandia

10 de maig, divendres. 19.30 h
 Presentació del llibre  SEREM ATLÀNTIDA, de Joan Benesiu
Edicions del Periscopi. LLIBRERIA AMBRA. Av. d'Alacant, 12
Som simples observadors d'un simulacre creat per guiar-nos durant la 
nostra existència? És la pregunta que es planteja el narrador quan coneix 
Mirko Bevilacqua, un home extravagant i procliu a trobar-se de manera 
clandestina amb Clara, una jove que té cura d'una vella i elegant dama 
croata. La coneixença d'aquesta enigmàtica tríada submergeix el lector 
en una recerca atzarosa sobre l'autenticitat que el portarà a trepitjar els 
territoris de l'antiga Europa, on els espais de memòria resisteixen per no 
convertir-se en escenaris de la societat de l'espectacle. 
Joan Benesiu estarà acompanyat pel poeta i escriptor Josep Piera

10 maig, divendres. 20.30 h
 Dansa  OSKARA, de Kukai Dantza i Marcos Morau/La Veronal
TEATRE SERRANO. Preu: 10 € (platea i butaques davanteres del primer 
pis. Reduït: 8 €. 8 € (segon pis i laterals de primer i segon pis). Reduït: 6 €. 
Venda anticipada a la Casa de la Cultura i a Instanticket 

Premi Max de les Arts Escèniques 2017 al Millor Espectacle de Dansa. 
Director: Jon Maya Sein. Idea i direcció d'escena: Marcos Morau. Assistents 
de coreografia: Lorena Nogal, Marina Rodríguez. Dramatúrgia: Pablo Gisbert. 
Ballarins: Alain Maya, Eneko Gil, Ibon Huarte, Martxel Rodríguez, Urko 
Mitxelena. Cantant en directe: Erramun Martikorena. Disseny de vestuari: 
Iraia Oiartzabal. Creació musical: Xabier Erkizia, Pablo Gisbert
El projecte suposa la trobada entre Kukai Dantza i Marcos Morau/La 
Veronal. És la unió entre dos universos coreogràfics i dues mirades cap 
a la dansa. Oskara és un treball instal·latiu que recorre alguns passatges 
de la cultura basca, mites, des de l'origen fins a l'època contemporània, 
i dibuixen un recorregut plàstic i emocional de símbols i iconografia, de 
força ambigua i desconcertant, que, de la manera més absoluta, conté 
dins de si la història de l'experiència humana. • El proyecto supone el 
encuentro entre Kukai Dantza y Marcos Morau/La Veronal. Es la unión 
entre dos universos coreográficos y dos miradas hacia la danza. Oskara 
es un trabajo instalativo que recorre algunos pasajes de la cultura vasca, 
mitos, desde su origen hasta la época contemporánea y dibujan un recor-
rido plástico y emocional de símbolos e iconografía de fuerza ambigua y 
desconcertante que, de la manera más absoluta, contiene dentro de sí la 
historia de la experiencia humana.



8 EL FULLMAIG2019

11 de maig, dissabte. 21.00 h 
 Musical  Homenatge a Mecano
MUJER CONTRA MUJER
MUSEU FALLER. Preu: 15 €

12 de maig, diumenge. 12.00 h 
 Música  LOL I POP. Covers de
pop-rock dels 80. Vermut Session
PUB DUBLÍN. C/ Rioja, 38, Platja de 
Gandia. Entrada gratuïta

10 de maig, divendres. 23.30 h 
 Música  EL MOMENTO. Pop

PUB DUBLÍN. C/ Rioja, 38, Platja de Gandia. Entrada gratuïta
Aquesta banda gandiana realitza un homenatge a Nacha Pop, basat en la 
trajectòria i visió musical del cantant i compositor Antonio Vega. 
Organitza: Pub Dublín

11 de maig, dissabte. 9.00 h 
 Eixida: Projecte Libera  NETEGEM LA MARJAL DE LA SAFOR 
CAMPUS DE GANDIA UPV I MARJAL DE LA SAFOR

Aquesta és la primera de les eixides previstes dins del projecte Libera a 
la Safor. L'activitat comença a les 9.00 del matí al Campus de Gandia, allí 
s'explicaran els objectius de l'acció i es repartirà material per fer la neteja. 
Posteriorment, s'eixirà a la marjal. Les persones i famílies que desitgen 
apuntar-se a aquesta eixida de neteja de la marjal, ho han de fer per 
correu electrònic, dirigit a la professora Silvia Falco: sfalcog@hma.upv.es 
Arreplegar, identificar i quantificar els residus presents en diferents zones 
de la marjal de la Safor són alguns dels objectius del projecte Libera, 
promogut per SEO/Birdlife, en aliança amb Ecoembes, que està liderat, al 
Campus de Gandia UPV, pel Grau en Ciències Ambientals. 
Les persones participants seran guiades per professorat del Campus de 
Gandia UPV. Els introduiran en el coneixement de l'espai natural i de la 
problemàtica ambiental associada. Es descriurà la fauna i flora de la zona; 
es posarà l'accent en les espècies exòtiques catalogades com a invasores. 
Els residus es traslladaran a la universitat, es classificaran i quantificaran 
en laboratori per a traslladar-los a l'Ecoparc de Gandia. Es prendran 
mostres d'aigües per a quantificar i identificar els microplàstics presents 
(més grans de 0.5 cm). Seran analitzades al laboratori de la universitat. 

11 de maig, dissabte. 18.30 h
 Música  IV Cicle de guitarra. CONCERT JOVES INTÈRPRETS
CENTRE MUSEÍSTIC ANTIC HOSPITAL DE SANT MARC. Sala de Dones
Actuació dels joves guitarristes 
Jesús Palacios, Enrique Escolano, 
Coro Parellada, Ausiàs Parejo i 
Abel Parejo. Interpretaran obres de 
Giuliani, Tárrega i Albéniz, entre 
d'altres.

Organitza: Pub Dublín

13 de maig, dilluns. 19.30 h
 Idiomes  GRUP DE CONVERSA
EN ALEMANY 
BIBLIOTECA CENTRAL, sala d'actes
Moderadora: Evelyn Blay
Organitza: Biblioteques Gandia
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13 de maig, dilluns. 20.30 h
 Conferència  CLEÒPATRA, L'ÚLTIMA REINA D'EGIPTE
XII Cicle de conferències L'Antic Egipte, impartit per José Lull, egiptòleg
CASA DE CULTURA MARQUÉS DE GONZÁLEZ DE QUIRÓS. Entrada lliure
Durant la dinastia ptolemaica, que 
va regnar a Egipte poc després de 
la conquista d'Alexandre el Gran, 
van ser moltes les reines anomena-
des Cleòpatra. No obstant això, cap 
es va fer tan cèlebre com l'última, 
Cleòpatra VII. Esta turbulenta di-
nastia va quedar en les seues mans 
en un moment crític, quan el poder 
de Roma amenaçava. La seua 
relació consecutiva amb Juli Cèsar 
i Marc Antoni, uns dels homes més 
poderosos del seu temps, no va 
ser suficient per a salvar Egipte. La 
seua vida, la lluita i estratègia, les 
seues peripècies i encants, van ser 
descrites per nombrosos autors 
antics i moderns i portada al cine 
en els nostres temps, creant així 
una figura increïble que transita 

14 maig, dimarts. 19.00 i 22.30 h
 Cine Pot  UN ASUNTO DE
FAMILIA (Manbiki kazoku)
TEATRE SERRANO. Sala B. Preu: 4 €. 
Reduït: 3 €. Venda anticipada a la 
Casa de la Cultura i a Instanticket
Japó. 121 minuts. VOSE. NRM 12 
anys. Direcció i guió: Hirokazu 
Koreeda. Intèrprets: Kirin Kiki, 
Sôsuke Ikematsu, Lily Franky, Moemi 
Katayama, Sakura Ando 

entre la història i la llegenda.• Durante la dinastía ptolemaica, que reinó 
en Egipto poco después de la conquista de Alejandro Magno, fueron 
muchas las reinas llamadas Cleopatra. Sin embargo, ninguna se hizo tan 
célebre como la última, Cleopatra VII. Esta turbulenta dinastía quedó en 
sus manos en un momento crítico, cuando el poder de Roma amenazaba. 
Su relación consecutiva con Julio César y Marco Antonio, unos de los 
hombres más poderosos de su tiempo, no fue suficiente para salvar a 
Egipto. Su vida, su lucha y estrategia, sus peripecias y encantos, fueron 
descritas por numerosos autores antiguos y modernos y llevada al cine 
en nuestros tiempos, creando así una figura increible que transita entre 
la historia y la leyenda.
Organitza: Departament de Cultura | Ajuntament de Gandia

14 de maig, dimarts. 12.00 h
 Idiomes  GRUP DE CONVERSA 
EN CASTELLÀ 
BIBLIOTECA CENTRAL, sala d'actes. 
Moderador: Toni Ordiñana
Organitza: Biblioteques Gandia

Osamu i el seu fill es troben amb 
una xiqueta enmig d'un fred gla-
cial. L'esposa d'Osamu acceptarà 
tindre cura d'ella. Encara que la 
família és pobra i a penes guanya 
diners suficients per a sobreviure a 
través de xicotets delictes, sembla 
que viuen feliços junts, fins que un 
accident imprevist revela secrets 
ocults, posant a prova els llaços 
que els unien. • Osamu y su hijo se 
encuentran con una niña en mitad 
de un frío glacial. La esposa de 
Osamu aceptará cuidarla. Aunque 
la familia es pobre y apenas 
gana suficiente dinero para 
sobrevivir a través de pequeños 
delitos, parecen vivir felices juntos, 
hasta que un accidente imprevisto 
revela secretos ocultos, poniendo a 
prueba los lazos que les unían. 
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14 de maig, dimarts. 19.30 h 
 Conferència  QUÉ QUEDARÀ
DE NOSALTRES? Com faig 
que els meus documents, 
analògics i digitals, no desa-
pareguen en un mar de bits? 
A càrrec de Juan Ángel Gómez 
Aguinaga, gestor audiovisual, 
director d'Adarve Producciones
SALÓ D'ACTES DEL CONVENT DE 
SANT ROC. BIBLIOTECA CENTRAL
Immersos en un món tecnològi-
cament digital, pot semblar que 
els nostres records analògics ja no 
tenen cabuda, però res més lluny 
de la realitat. Fotografies en paper, 
antigues cintes de casset o pel·lí-
cules VHS encara donen testimoni 
de la nostra vida i val la pena que 
el temps no els faça malbé. En 
paral·lel, cada dia generem un fum 
d'informació digital que formarà 
part dels nostres records en el 
futur: fotografies i vídeos al mòbil 
i xarxes socials, l'agenda i els con-
tactes, els moviments bancaris... i 
moltes més coses. Tot això pot estar 
en perill, si no gestionem amb cura 
com preservar-ho des d'ara mateix. 
Donarem algunes pistes, per tal de 
conviure amigablement amb les 
noves tecnologies.
Organitza: Arxiu Històric de Gandia

14 de maig, dimarts. 19.30 h
SPEAK-IN-PROGRESS, person in 
charge Borja Carbó
BIBLIOTECA CENTRAL, sala d'actes
Speak-In-Progress helps people to 
develop skills in public speaking.

Get the confidence to address 
an audience or speak amongst 
friends. Get help with managing 
meetings, public presentations, 
toasting ceremonies and team 
leading. Learn how to adjust your 
voice, pitch, diction and develop 
arguments. This will boost your 
personal communication skills.

SpeakIn-Progress provides you with 
a friendly platform to achieve this. 
Registration required at firs floor 
Central Library
Organitza: Biblioteques Gandia

15 de maig, dimecres. 19.30 h
 Idiomes  GRUP DE CONVERSA
EN ANGLÉS
BIBLIOTECA CENTRAL, sala d'actes
Moderador: Mike Burton
Organitza: Biblioteques Gandia

16 de maig, dijous. 18.00 h
 Idiomes  GRUP DE CONVERSA
EN ANGLÉS PER A JOVES
BIBLIOTECA CENTRAL, sala d'actes
Moderador: Salva Fuster
Organitza: Biblioteques Gandia

16 de maig. De 12.30 a 15.30 h 
FESTIVAL DE LES CULTURES 
ÀGORA DEL CAMPUS DE GANDIA 
de la Universitat Politècnica de 
València. Entrada lliure 
El Festival de les Cultures és una 
trobada on estudiants de les 
diferents nacionalitats del campus 
realitzen activitats que posen 
de manifest la diversitat de la 
comunitat universitària. Hi haurà 
tallers, balls, música i degustació 
de menjar típic de les cultures 
presents al centre universitari. 
Organitza: Oficina Internacional del 
Campus de Gandia 

16 de maig, dijous. 19.00 h
 Teatre  MATCH D'IMPROVISACIÓ 
Aula Magna del Campus de Gandia 
UPV. Entrada lliure 
El grup de teatre universitari 
Polímono presenta un espectacle 
d'improvisació humorístic, en el 
qual dos equips es batran en un 
duel interpretatiu amb les armes 
que els proveïsca el públic, qui serà 
jutge i botxí de la competició. 
Organitza: Grup de Teatre del 
Campus de Gandia, Polímono
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16 de maig, dijous. 19.30 h
 Música  ENLLÀ DE LA MÚSICA
Presentació dels treballs disco-
gràfics Divers i Estellesíada, amb 
música en directe i col·loqui. 
BIBLIOTECA CENTRAL, sala d'actes

Presentació del CD Divers, amb mú-
sica de Joan Alborch i il·lustrat 
per Rosa Mascarell Dauder, i el 
CD Estellesíada, dedicat a Vicent 
Andrés Estellés, música de Joan 
Enric Canet, Ximo Cano, Benjamín 
Francés, Pepe Cano i Joan Alborch. 
La interpretació va a càrrec de la 
Unió Musical de La Nucia, sota la 
direcció musical de Ramón Lorente. 
Gaudirem d'actuació de música en 
directe i recital de poesia: Emilio 
Oltra, flauta, Joan Alborch, piano, i 
Pere Lluís Gil recitant Estellés. 
Hi haurà també un col·loqui en 
el qual participaran membres 
de La Unió Musical de La Nucia, 
compositors del CD Estellesíada i 
Joan Alborch, com a compositor del 
CD Divers. Moderarà el col·loqui 
Rosa Mascarell Dauder.
Organitza: Biblioteques Gandia

17 de maig, divendres. 18.30 h
 Música  INTERCANVI CENTRES
SILLA - GRAU DE GANDIA
IV CICLE DE GUITARRA 
CENTRE MUSEÍSTIC ANTIC HOSPI-
TAL DE SANT MARC. Sala de Dones 
Concert organitzat pel Centre 
Professional de Música Districte 
Marítim. Comptarà amb l'actuació d'alumnes del mateix centre i del 
Conservatori Professional Municipal de Música de Silla, que oferiran 
actuacions solistes i de cambra.

17 de maig, divendres. 19.30 h
 Xarrada  Un passeig per la
Història de Gandia. QUAN 
ANÀVEM A L'ESTRAPERLO
A càrrec de Víctor Labrado
> La Safor, entre l'oli i l'arròs.
> Importància de l'entorn 
territorial en temps de crisi. 
> La bicicleta, el trenet Alcoi-Gan-
dia, una manera d'estraperlar.
> Quina importància va tindre 
l'estraperlo?
Organitza: Biblioteques Gandia

17 de maig, divendres. 19.30 h
 Presentació del llibre  PROMESES QUE NO PODREM COMPLIR
Premi de novel·la negra Teodor Llorente 2019 de la Pobla de Vallbona. 
Vincle Editorial. LLIBRERIA AMBRA. Av. d'Alacant, 12
Josep Lluís Roig estarà acompanyat 
per Gràcia Signes, Professora de 
Secundària de Llengua Catalana 
i Marcos Isnardo, Professor de 
Secundària d'Història.
Tot comença quan un grup 
d’extrema dreta noruec rapta una 
jove valenciana a Suècia. Els amics recorren al detectiu Guro Tangvald, que 
treballa al Consolat de Noruega a Benidorm. A partir d’aquest moment 
l’acció es dispara, sense deixar respirar el lector. Tots els elements de la 
novel·la negra es condensen en un primer final dramàtic que obrirà nous 
camins inesperats, perquè en aquesta novel·la res no és com pareix i, fins 
al final, no pots creure res del que et conten.
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L'orquestra de cambra txeca Praga Camerata ha realitzat gires pels 
principals festivals de música del món. Des de 2003, ha estat convidada 
regularment al Japó, on ha actuat en sales famoses, com el Suntory Hall 
de Tokio. En 2006, fou convidada per a realitzar una gira per Espanya, 
França i Alemanya. En 2007, va gravar el seu primer disc per al segell 
francés Praga Digitals, distribuït per Harmonia Mundi, amb música de 
Schubert, que incloïa el Quartet de Corda La Mort i la Donzella, amb 
arranjaments per a orquestra de cambra de G. Mahler. Aquest CD fou 
molt recomanat per la crítica internacional. El 2008, va participar en 
el prestigiós festival Folle Journée a Nantes, dedicat a l'aniversari de 
Schubert. Ha actuat, també, en sales com la Tonhalle (Zürich), Palau de 
la Música de Barcelona i el Palau de la Música de València. En 2015, va 
realitzar la seua primera gira per Corea.
Pavel Hula (violí): És l'actual director artístic i fundador de Praga 
Camerata. Entre 1975 i 2010 fou líder del Quartet Kocian, amb el qual 
actuà en més de 3200 concerts per tot el món i gravà més de 60 CD per 
a Denon, Supraphon, Orfeo i Praga Digitals. De 2010 a 2015, és primer 
violí del Quartet Pražák. Actualment, és professor a l'Acadèmia de Música 
de Praga. És doble guanyador del Concurs de Violí Kocian, a Ústí nad 
Orlicí (1963 i 1964) i premi del concurs de ràdio Concertino Praga, en la 
categoria Trio per a piano (1969). Es va graduar a l'Acadèmia de Música 
de les Arts Escèniques (APA). Pavel Hula toca un instrument de Mathias 
Albani de 1696, que va utilitzar Jaroslav Kocian en la seua joventut. 
Organitza: Associació Pro-Música. Informació: 647 201 319 (vesprades)

17 de maig, divendres. 20.00 h
 Inauguració de l'exposició  REVISTA CIMAL (1979–2003). Cultura
i utopia en la ciutat de Gandia. CASA DE CULTURA MARQUÉS DE 
GONZÁLEZ DE QUIRÓS. Del 17 de maig al 22 de juny. Més informació en 
l'apartat "Exposicions". Organitza: CEIC Alfons el Vell i Departament de 
Cultura de l'Ajuntament de Gandia

17 de maig, divendres, 20.30 h 
 Visita teatralitzada  A L'ANTIC
HOSPITAL DE SANT MARC
 DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS  
Entrada gratuïta. Aforament limitat 
a 70 persones. Amb reserva prèvia,  
telèfon: 96 295 9540 

17 de maig, divendres. 20.00 h
 Música  PRAGA CAMERATA. Concert especial de primavera.
CASA DE CULTURA MARQUÉS DE GONZÁLEZ DE QUIRÓS
Obres de Vivaldi, Dvorak i Gershwin, entre d'altres

A través de misteriosos perso-
natges, els visitants descobriran 
alguns dels secrets més terribles 
que amaga el vell edifici.
Guió teatral: Mariano Lloret. 
Representa: L'Escola de Teatre del 
Serrano dirigida per Ruth Palonés.

17 de maig, divendres. 23.30 h 
 Música  KLEEJOSS BAND. Rock 
sureny. PUB DUBLÍN. C/ Rioja, 38. 
Platja de Gandia. Entrada gratuïta
Luis Kleiser (veu i guitarra), Joss 
Mayoral (bateria), Nacho Prol (baix), 
Andrés Malo (guitarra)

Cinc discos en cinc anys avalen la 
trajectòria d'aquesta energètica 
banda aragonesa, amb cançons bri-
llants, plenes de sabor a les terres 
del sud dels Estats Units, amb un 
autèntic so americà. Han guanyat 
els premis de Millor àlbum i Millor 
directe en els Premis de la Música 
Aragonesa en 2016 i 2017. 
Organitza: Pub Dublín
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18 de maig, dissabte. 10.00 h
 Taller  ESCRIPTURA CREATIVA
LA FINESTRA CULTURAL. Calderón de la Barca, 17, tel. 665 666 726. 
Durada: 2 h. Preu: 12 €. Les persones interessades han d'acudir deu 
minuts abans començar la classe. Per a tots aquells que tinguen la neces-
sitat d'expressar-se a través de la paraula escrita. 
Organitza: La Finestra Cultural, lafinestrafilosofica@gmail.com

18 de maig, dissabte
 Jornada de portes obertes  DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS 
Amb concertació prèvia al telèfon 96 295 95 40. Entrada gratuïta 
11.30 i 17.00 h. Visita guiada al Museu de Santa Clara. 
18.00 h. Visita guiada per a adults al MAGa

18 de maig, dissabte. 18.00 h 
 Documenta(‘)t  DEMÀ. Cyril Dion i Mélanie Laurent. VOS en valencià
CELEBREM EL DIA MUNDIAL DEL RECICLATGE TEATRE DEL RAVAL. Preu: 5 €. Per 
a tots els públics. Més info: info@teatreravalgandia.org i tel. 96 286 6532

19 de maig, diumenge. 12.00 h 
 Música  LOS CABRIOLETS
Pop-rock. Vermut Session

PUB DUBLÍN. Carrer Rioja, 38. 
Platja de Gandia. Entrada gratuïta
Organitza: Pub Dublín

19 de maig, diumenge. 12.30 h 
 Visita teatralitzada  VISITANDO 
A LOS BORJA
PALAU DUCAL. Entrada 10 € 
Informació i reserves: 96 287 1465

Motivats per l'impacte d'un estudi que anunciava la possible desaparició 
de part de la humanitat d'ací al 2100, Cyril Dion i Mélanie Laurent 
van iniciar un viatge per a esbrinar què hi ha sota eixa sinistra deriva i, 
sobretot, per documentar iniciatives que la combaten des de l'alternativa, 
en àmbits com l'agricultura, l'economia, l'educació o la democràcia, entre 
d'altres. En el seu recorregut per deu països, Demà aconsegueix recollir 
testimonis que demostren que fer les coses d'una altra manera no sols 
és necessari, sinó que també és possible. Aprofita per a preguntar-se què 
passaria si totes aquestes històries es donaren a conéixer com a fórmules 
vàlides per resoldre problemes ecològics, econòmics i socials. Oferint-
nos, en definitiva, la possibilitat de pensar en un Demà menys catastròfic.
Organitza: Teatre del Raval

18 de maig, dissabte. 20.00 h
 Música  GRUP POLIFÒNIC CADENZA (Dénia) i ORFEÓ BORJA (Gandia)
CASA DE CULTURA MARQUÉS DE GONZÁLEZ DE QUIRÓS. Concert de 
primavera. Entrada lliure
Concert dirigit per Jesús Cantos. Campanya d'Intercanvis 2019, patroci-
nada per l'Institut Valencià de Cultura i la Generalitat Valenciana. 

Les visites teatralitzades permeten 
al visitant redescobrir el Palau 
Ducal d'una manera amena i 
divertida. Els mateixos personatges 
de la família Borja, com són el Papa 
Alexandre VI, Francesc de Borja 
o Maria Enríquez, mostraran els 
misteris de la història de l'edifici 
i d'aquesta família tan singular. 
És recomanable reservar amb 
antelació. • Las visitas teatralizadas 
permiten al visitante redescubrir el 
Palau Ducal de una manera amena 
y divertida. Los propios personajes 
de la familia Borja, como son el 
Papa Alejandro VI, Francisco de 
Borja o María Enríquez, mostrarán 
los entresijos de la historia del 
edificio y de esta familia tan 
singular. Se recomienda reservar 
con antelación.
Organitza: Palau Ducal dels Borja
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 Fins al 4 de maig 
 Exposició  MUNDO GALO
Mostra pictòrica Art Naïf
EL TALLER DE MAMÁ HOJA. Carrer 
de la Creu, 4 (Al costat de plaça 
Rei Jaume I). Entrada lliure. Hora-
ri: Matins, de dilluns a dissabte, 
de 10.00 a 13.30 h
(dijous al matí, tancat). Vespra-
des, de dilluns a divendres, de 
17.00 a 20.00 h. 

 Fins al 4 de maig 
 Exposició  SCHADEBERG EN COLOR. 70 anys en 70 fotografies
Fotografies de Jürgen Schadeberg. SALA D'EXPOSICIONS COLL ALAS. 
Horari: de dilluns a dissabte, de 10.00 a 13.30 i de 17.30 a 20.30 h. 
Diumenges i festius, tancat
Després de més de 70 anys de carrera professional en blanc i negre, 
Jürgen Shadeberg realitza la seua primera gran exposició en color. 
Encara que, en els seus treballs documentals per a diferents mitjans, 
normalment utilitzava el blanc i negre, sempre portava amb ell una 
càmera Leica amb pel·lícula en color, amb la qual prenia fotografies 
de les coses que l'atreien, quasi mai relacionades amb el projecte de 
treball que estava realitzant. De fet, va començar a realitzar fotografies 
en color i a desenvolupar un tipus de pel·lícula en color pròpia, en la 
dècada dels 50 del segle XX.
Amb les càmeres digitals Leica com a instrument, Schadeberg va 
començar a realitzar treballs directament en color, que es poden veure 
en alguns dels seus llibres com Sudáfrica en el segle XX, Contes de Jozi, 
Retrat d'un poble francés o Retrat d'un poble espanyol, dedicat a la 
població de Barx.
Actualment, les càmeres han millorat tan tècnicament que es poden 
realitzar treballs de gran qualitat en color i el procés d'impressió és 
molt més senzill i ràpid. Així i tot, Schadeberg prefereix treballar de 
forma analògica, revelant les seues fotografies de forma tradicional a 
la cambra fosca, que, encara que són processos més laboriosos, també 
resulten més interessants, des del punt de vista artístic, i més valuosos 
per a col·leccionistes i museus.
70 fotografies, amb les quals Jürgen Schadeberg vol celebrar els seus 
70 anys de carrera fotogràfica, mostrant, per primera vegada en una 
exposició, totes les seues obres en color.

En la mostra, trobarem micro-
mons que, disposats en formació 
perfecta, conformen i donen vida 
a aquest Mundo Galo. Un marcat 
caràcter fauvista, pel seu colorit 
estrident i sensitiu a parts iguals; 
el gust per la línia tibant i caracte-
rística de les pintures mexicanes 
de Frida Kahlo i el muralisme 
al qual ret homenatge; la subtil 
bellesa de l'Art Nouveau en la 
decoració, en objectes quotidians 
com les seues botelles; fins a la 
ingenuïtat del traç infantil de l'art 
naïf. Com sempre diem,

"compartir és viure... 
comparteix cultura".

Organitza: El Taller de Mamà Hoja
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 Fins al 5 de maig 
 Exposició  LES PARELLES DE TIEPOLO 
Pintures de Rafael Armengol. Comissariada per 
Martí Domínguez. CASA DE CULTURA MARQUÉS DE 
GONZÁLEZ DE QUIRÓS. Horari: de dilluns a dissabte, 
de 10.30 a 14.00 i de 17.30 a 20.00 h. Diumenges, 
de 18.00 a 20.00 h

L'exposició està dedicada a Giovanni Battista Tiepolo, 
una de les figures més importants del rococó italià, 
i la composen una trentena d'obres, algunes d'elles 
de gran format, que destaquen pel desenvolupa-
ment del color que realitza l'artista sobre cadascun 
dels llenços. Aquesta darrera sèrie, mai exhibida fins 
a aquesta exposició, és la continuació de treballs 
anteriors, en els quals Armengol abordava les 
figures del Renaixement, com ara Botticelli, Uccello 
o Mantegna. "Ara és el torn del Barroc, representat 
per Tiepolo, un pintor i gravador italià, que va 
treballar la mitologia i les figures iconogràfiques. 
El que fa Armengol, en canvi, és, a partir d'aquestes 
figures, crear parelles –d'ací el títol de l'exposició– i 
jugar amb elles aprofitant, per exemple, les tensions 
visuals entre els personatges", afegeix el comissari 
Martí Domínguez.
Així doncs, Armengol presenta una obra pictòrica 
moderna, electrònica, pixelada, que alhora resulta 
ser un treball d'orfebre, que obté, com a resultat, 
una autèntica filigrana artística. 

 Fins al 18 de maig 
 Exposició a l'aire lliure  LA LECTORA i TARONGER
Escultures en ferro de Jesús Martí Chule.
PL. DEL REI JAUME I i JARDÍ DE LA CASA DE CULTURA. 
A la façana, podeu veure ja La Lectora. Es tracta d'una 
obra de 5 metres d'alçada x 1 metre d'amplària. 
Representa una dona en un moment de goig amb 
la lectura. L'obra està feta amb la tècnica de "metall 
fèrtil", metall al qual es dóna una nova oportunitat, 
després de passar a ser un residu. Primer, es va 
fer una estructura del cos i, després, es va anar 
reconstruint amb trossos de metall soldat, de 
diferent grandària, fins a donar-li volum al cos. Ja 
acabada l'escultura, va ser llimada i pintada amb 
resina de polièster.
Completa l'homenatge a la lectura i els llibres l'es-
cultura L'olivera dedicada a José Saramago, situada 
a la primera planta de la Biblioteca Central.
Per últim, al jardí de la Casa de Cultura Marqués de 
González de Quirós, l'escultor ha volgut instal·lar 
Taronger, darrera creació de l'escultor, que represen-
ta un dels elements més significatiu del paisatge 
rural de la nostra comarca, un homenatge a la nostra 
terra, al nostre principal cultiu i al llaurador valencià. 
Amb una alçada de 2,5 metres, esta obra està feta 
de ferro forjat. Té més de 5.500 fulles de ferro, que 
han estat tallades, llimades i amartellades una per 
una. Les taronges són de coure, també amartellades 
i soldades.
Organitza: Biblioteques de Gandia i 
Regidoria de Cultura
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 Fins al 19 de maig 
 Exposició  JO VAIG ESTUDIAR
ARTS AL MARIA ENRÍQUEZ
Treballs realitzats per antics 
alumnes de l'IES Maria Enríquez 
de Gandia. CENTRE MUSEÍSTIC 
ANTIC HOSPITAL DE SANT MARC. 
Sala de Dones. Horari: de dimarts 
a dissabte, de 10.00 a 19.00 h. 
Diumenges, de 10.00 a 14.00 h. 
Dilluns i festius, tancat. 
Amb motiu del 50 aniversari de 
l'IES Maria Enríquez de Gandia, 
un dels actes a celebrar és una 
exposició col·lectiva, on partici-
paran antics alumnes del centre 
que estiguen relacionats amb el 
món de l'art. Es tracta de mostrar 
les eixides artístiques que pot 
tindre un batxillerat. En la mostra 
participen pintors, dissenyadors, 
dibuixants, il·lustradors, etc. Serà 
una exposició on cada participant 
mostrarà una xicoteta part de la 
seua obra, demostrant, d'aquesta 
manera, la projecció que pot 
tindre un alumne de batxillerat 
en el món de l'art.

 Fins al 30 de maig 
 Exposició  AROMAS DE AZAHAR 

SALA D'EXPOSICIONS DEL GRAU 
DE GANDIA. C/Llevant, 4. 
Horari: de dilluns a dijous, de 
17.30 a 21.00 h i, dissabtes de 
10.00 a 14.00 h
Exposició col·lectiva en la qual 
participaran artistes nacionals, 
entre ells, Ulls de Mussol, i també, 
internacionals de Colòmbia i 
Costa Rica.
Organitza: Asociación Cultural 
Círculo Artístico Reino de Valencia

 Fins al 31 de maig  
 Exposició  PEPE CARVALHO 
Homenatge a Vázquez Montalbán
Exposició col·lectiva. Coordina-
dor: Gabriel Serrano. BIBLIOTECA 
CENTRAL DE GANDIA, plantes pri-
mera i segona. Horari: de dilluns 
a divendres, de 10.00 a 21.00 h. 
Dissabtes, de 10.00 a 13.00 h. 
Diumenge i festius, tancat

L'exposició és un homenatge a Manuel Vázquez Montalban, a través 
del seu personatge més conegut: Pepe Carvalho. Cada artista ha creat 
una obra, a partir d'un llibre de Vázquez Montalban. Allò que veurà 
l'espectador són les sensacions que han tingut els artistes, o aquells 
elements que els han cridat l'atenció, després de la lectura de la 
novel·la. Les obres són, majoritàriament, sobre paper, perquè volíem 
retre homenatge al paper, a la matèria de la qual es fan els llibres.
Els participants en la mostra són una bona representació de l'art 
contemporani espanyol: Luis Feito, Eduardo Arroyo, Jaume Plensa, 
Juan Uslé, Joan Pere Viladecans, José Manuel Ciria, José Manuel 
Broto, Francisco Leiro, Antón Patiño, Menchu Lamas, Santi Moix, Miquel 
Navarro, José Sanleón, Antón Lamazares, entre d'altres, als quals se 
suma l'artista gandià Daniel García, que ha realitzat la seua obra de la 
darrera novel·la de Pepe Carvalho, escrita aquesta vegada per Carlos 
Zanón. L'exposició es completa amb una biografia de l'escriptor.
Organitza: Biblioteques de Gandia i Regidoria de Cultura
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 Del 8 al 18 de maig 
 Exposició  CONCURS FOTOGRÀFIC 
"GANDIA ÉS AMIGA DE LES PERSONES QUE ENVELLEIXEN"
CASA DE CULTURA MARQUÉS DE GONZÁLEZ DE QUIRÓS. Segon pis. 
Sala A. De dilluns a dissabte, de 10.30 a 14.00 h i de 17.30 a 20.00 h
Inauguració: dimecres 8 de maig. 10.00 h
Exposició dels treballs presentats al I Concurs de Fotografia anomenat 
“GANDIA ÉS AMIGA DE LES PERSONES QUE ENVELLEIXEN 2019”, amb 
l'objectiu d'aconseguir la sensibilització de la societat cap a la imatge 
de l'envelliment, que es realitzarà coincidint amb la Fira del Major.
Organitza Departament de Gent Gran 

 Del 10 de maig al 15 de juny 
 Exposició  EL DÍA DE LA MARMOTA. Muestra pictórica de Stret Art o
arte urbano del nuevo milenio, del artista Toni Marmota.
SALA MAMÁ HOJA. Carrer de la Creu, 4, al costat de la pl. del Rei En Jau-
me (pl. dels Colomets). Entrada lliure. Horari: De dilluns a dissabte, de 
10.00 a 13.30 i de 17.00 a 20.00 h (excepte dilluns al matí i dissabte 
de vesprada). Inauguració: divendres 10 de maig, 20.00 h
Activitats de la mostra: Visites per a grups i col·legis, amb tallers 
opcionals. Taller educatiu sobre el Dibuix Marmota i les característiques 
bàsiques dins del Street Art. Es realitzaran, de manera pràctica, obres 
similars a les que l'artista Toni Marmota ens presenta en la seua mostra. 
Creació de dissenys d'imatges quotidianes, mitjançant el dibuix 
Marmota. Horaris i preus a consultar en el taller o al tel. 650 609 771. 
Grups de 15/20 persones; xiquets a partir de 8 anys.
"Músic, fotògraf, videoartista, autor de còmic, il·lustrador, pintor, 
Toni no es casa amb ningú, però s'enamora de tots. La seua obra és, 
sempre i en qualsevol format, transgressora, divertida, amb un punt 
naïf i molta malenconia. En la seua nova etapa, els seus grans quadres 
mostren figures de traç gruixut, aparentment simple, que, abans de 
res, commouen... Ho ha tornat a fer, en gran, amb els seus murals 
enormes, preciosos, íntims, perquè l'art urbà, pel que té d'efímer, viu 
i universal, no suposa per a Toni un repte més, sinó el lògic suport per 
a transmetre'ns, unes vegades més, les seues inquietuds, per a fer-nos 
somriure amb les seues picades d'ullet a l'Alta Cultura, i sempre, per a 
delectar-nos amb la bellesa de la seua obra. El Street Art havia d'arribar, 
i ací està".  –Rosa Martí. Revista Esquire
Organitza: El taller de Mama Hoja, Espai d'Art

 Del 10 al 25 de maig
 Exposició  RETIROS
Treballs de l'alumnat dels centres 
de convivència de Gandia. CLAUS-
TRE DE LA BIBLIOTECA CENTRAL 
DE GANDIA. Horari: de dilluns a 
divendres, de 10.00 a 21.00 h. 
Dissabtes, de 10.00 a 13.00 h. 
Diumenge i festius, tancat 
Inauguració: divendres 10 
de maig. 19.30 h

Retiros és un conjunt de belles 
pintures que conviden a fer un 
parèntesi, calmant la mirada amb 
imatges que reflecteixen espais 
naturals i transmeten sensacions 
de pau i harmonia. Una quietud 
visual aconseguida mitjançant 
un cromatisme i una lluminositat 
pròpia del paisatge mediterrani. 
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 De l'11 de maig al 23 de juny 
20 APROXIMACIONES A LA 
BELLEZA, de María Lorenzo
PALAU DUCAL. SALA CARROÇ I 
CENTELLES. Entrada gratuïta
Inauguració 10 de maig, 
19.30 h. PATI D'ARMES DEL 
PALAU DUCAL
20 aproximaciones a la belleza 
és una celebració de la bellesa 
femenina no sols física, sinó psi-
cològica, que reuneix una varietat 
de formats, des d'estudis de gran 
escala del rostre, fins a retrats de 
cos sencer, de grandària mitjana 
i en xicotet format. Les obres mos-
tren dones de l'entorn amistós i 
familiar de l'artista, en diferents 
moments de la vida, captades en 
actituds casuals o posant per al 
retrat; dones creadores, que són 
mares, artistes, que escriuen; 
dones independents, dones que 
saben divertir-se; en suma, dones 
del segle XXI, que s'estimen a 
si mateixes, que estimen els 
homes, i també altres dones.
Organitza: Palau Ducal dels Borja

 Del 15 al 20 de maig 
 Exposició  LES CLAUS DEL CANVI
RRRR! Art i Reciclatge 
CELEBREM EL DIA MUNDIAL DEL 
RECICLATGE  TEATRE DEL RAVAL. 
Entrada gratuïta, tots els públics. 
Més informació: 96 286 6532 i 
info@teatreravalgandia.org 
Visitem aquesta exposició 
sobre consum responsable, 
elaborada pel Centre d'Educació 
Ambiental de la Comunitat 
Valenciana (CEACV). La mostra 
reflexiona sobre com la producció 
i el consum excessius generen 
sobreexplotació dels recursos, 
contaminació del medi i desi-
gualtats socials, entre d'altres. 
És així com genera processos
transformadors cap a hàbits de 
consum més conscients, justos i, 
per tant, més sostenibles.
Organitza: Teatre del Raval

 Del 17 de maig al 22 de juny 
 Exposició  REVISTA CIMAL
(1979 – 2003). Cultura i 
utopia a la ciutat de Gandia
CASA DE CULTURA MARQUÉS DE 
GONZÁLEZ DE QUIRÓS. Horari: 
De dilluns a dissabte, de 10.30 a 
14.00 i de 17.30 a 20.00 h. 
Inauguració: divendres 17 de 
maig. 20.00 h
Exposició per a donar a conéixer 
el destacat paper que Pascual 
Lucas va fer en la difusió de l'art 
contemporani i la vida cultural a 
la nostra ciutat i comarca. 
Pascual Lucas Català (1942-1995) 
va ser una persona implicada 
en generar cultura de qualitat 
a Gandia. En 1975, va fundar 
la Galeria Lucas i, en 1979, va 
posar en marxa la revista Cimal, 
cuadernos de cultura artística, 
amb el crític i historiador Vicente 
Aguilera Cerni. La revista Cimal 
va tindre una projecció i abast 
estatal, i va contribuir a enriquir 
la vida artística de la Safor. En 
l'exposició, també s'exhibeix una 
selecció d'obres d'art relacio-
nades amb la revista i edicions 
gràfiques, editades per CIMAL, 
d'artistes, com Antonio Saura o 
Eusebio Sempere.
Organitzada pel CEIC Alfons el Vell 
i el Departament de Cultura de 
l'Ajuntament de Gandia
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 Del 24 de maig al 2 de juny 
 Exposició  ART I MÉS EXPOSA
CENTRE MUSEÍSTIC ANTIC 
HOSPITAL DE SANT MARC. Sala 
de Dones. Horari: de dimarts a 
dissabte, de 10.00 a 19.00 h. 
Diumenges, de 10.00 a 14.00 h
Dilluns i festius, tancat. 
Inauguració: divendres, 24 
de maig, 19.30 h
Un any més, l'associació Art i 
Més exposa una mostra dels 
treballs realitzats, durant el 
curs, en cadascuna de les seues 
variants artístiques. En aquesta 
exposició, es pot apreciar la 
qualitat de treballs realitzats 
a l'Aula de Pintura, el Club de 
Patchwork, d'Esmalt al Foc, Club 
de Scrap i Taller d'Escriptura. Com 
a novetat, es podran apreciar les 
il·lustracions realitzades per a 
la primera revista de Cont-Arte, 
dedicada als contes infantils, i les 
realitzades per a la segona, on 
es relaten històries de diferents 
gèneres literaris, triats pels autors 
de les obres.
Organitza: Assoc. Cultural Art i Més

Organitzada per la Promoció de Batxillers de 1969 i comissariada per 
Salvador Rovira Llorens, fa un recorregut per la història de l'Institut 
Laboral, el professorat i els alumnes, amb ampliacions d'imatges 
originals cedides, la majoria, per exalumnes i particulars. Estructurada 
en tres seccions, en sentit cronològic, il·lustra les activitats de més de 
20 anys de funcionament. També s'exhibeix una selecció de llibres de 
text, documents, treballs de curs i producció científica de professors i 
exalumnes. Romandrà oberta fins al 22 de juny i es complementarà 
amb un cicle de tres conferències. • Organizada por la Promoción de 
Bachilleres de 1969 y comisariada por Salvador Rovira Llorens, hace 
un recorrido por la historia del Instituto Laboral, el profesorado y los 
alumnos, con ampliaciones de imágenes originales cedidas la mayoría 
por ex-alumnas y particulares. Estructurada en tres secciones en sentido 
cronológico, ilustra las actividades de más de 20 años de funcionamien-
to. También se exhibe una selección de libros de texto, documentos, 
trabajos de curso y producción científica de profesores y ex-alumnos. 
Permanecerá abierta hasta el 22 de junio y se complementará con un 
ciclo de tres conferencias.

 Del 31 de maig al 22 de juny 
 Exposició  L'INSTITUT LABORAL/TÈCNIC 'AUSIÀS MARCH' DE 
GANDIA (1950-1973). UNA EXPERIÈNCIA EDUCATIVA 
AVANÇADA AL SEU TEMPS
CASA DE CULTURA MARQUÉS DE GONZÁLEZ DE QUIRÓS. Horari: de 
dilluns a dissabte, de 10.30 a 14.00 h i de 17.30 a 20.00 h. Diumenges, 
de 18.00 a 20.00 h. Inauguració: divendres 31 de maig. 20.00 h



EXPOSICIONS A VALÈNCIA



18.00 h Passeig de les Germanies 

20.00 h Casa de Cultura
- Plaça Jaume I

COL·LABOREN:
Ballem o què?
Ballet Rapsodia. Escuela de Danza
Escuela-Taller de Danza Sonsoles Borja
La Clave del Cuarto
Dance Room Gandia d’Esther López
Poliesportiu Municipal - Centro Sport

Dia Inter-
nacional 
de la Dansa 

1 de maig
Celebrem el
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19 de maig, diumenge. 20.00 h 
 Música  BANDA UAM SANT
FRANCESC DE BORJA
TEATRE SERRANO. Sala A
Preu: 4 €. Venda anticipada: Casa 
de Cultura i www.instanticket.es

21 de maig, dimarts. 19.00 h 
 Teatre  LA CASA DE BERNARDA ALBA
AULA MAGNA DEL CAMPUS DE GANDIA UPV. Entrada lliure
El grup de teatre universitari Polímono ens presenta La Casa de Bernarda 
Alba, de Federico García Lorca. Una obra que descriuen com "una 
radiografia perfecta de la societat i una crítica descarnada a la tirania de 
l'honor, les normes socials i, sobretot, la desigualtat entre gèneres". 
Organitza: Grup de teatre del Campus de Gandia, Polímono

La Banda UAM S. Francesc de Borja, 
dirigida per Vicent Martí Ferrer, 
oferirà un concert emmarcat dins 
la campanya "Retrobem la nostra 
música", promoguda i patrocinada 
per la Diputació de València i 
destinada al foment i el reconeixe-
ment dels compositors valencians. 
Inclourà obres de compositors, com 
Rafael Doménech, Xavier Zamorano 
o Jacobo Ferrer, entre d'altres.

20 de maig, dilluns. 19.30 h
 Idiomes  GRUP DE CONVERSA
EN ITALIÀ
BIBLIOTECA CENTRAL, sala d'actes
Moderadora: Rosaria Cacciatore
Organitza: Biblioteques Gandia

21 maig, dimarts. 19.00 i 22.30 h
 Cine Pot  BORDER (Gräns) 
TEATRE SERRANO. Sala B. Preu: 4 €. 
Reduït: 3 €. Venda anticipada a la 
Casa de la Cultura i a Instanticket
Suècia. 101 minuts. VOSE. NRM de 
16 anys. Direcció: Ali Abbasi. Guió: 
Ali Abbasi, Isabella Eklöf. Adaptació: 
novel·la de John Ajvide Lindqvist. 
Fotografia: Nadim Carlsen. Música: 
Christoffer Berg. Intèrprets: Eva 
Melander, Eero Milonoff, Viktor 
Akerrblom, Joakim Olsson.
Tina és una agent de duanes reconeguda per la seua eficiència i pel 
seu extraordinari olfacte. Però quan Vore, un home aparentment 
sospitós, passa pel seu costat, les seues habilitats es posen a prova per 
primera vegada. • Tina es una agente de aduanas reconocida por su 
eficiencia y por su extraordinario olfato. Pero cuando Vore, un hombre 
aparentemente sospechoso, pasa junto a ella, sus habilidades se ponen a 
prueba por primera vez. 

22 de maig, dimecres. 19.30 h
 Idiomes  GRUP DE CONVERSA EN FRANCÉS 
BIBLIOTECA CENTRAL, sala d'actes. Moderadora: Nathalie Recuero
Organitza: Biblioteques Gandia

22 de maig, dimecres. 19.30 h
 Presentació del llibre  CARATRISTA, de Susana Gisbert. Vincle Editorial
LLIBRERIA AMBRA. Av. d'Alacant, 12
Susana Gisbert Grifo estarà acom-
panyada per Manolo Gil, editor de 
Vincle Editorial.
La realitat de la violència de gènere 
a través dels ulls de dues xiquetes.
Organitza: Ambra Llibres
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23 de maig, dijous. 18.00 h
 Idiomes  GRUP DE CONVERSA
EN ANGLÉS PER A JOVES 
BIBLIOTECA CENTRAL, sala d'actes
Moderador: Salva Fuster
Organitza: Biblioteques Gandia

23 de maig, dijous. 20.00 h
 Música  CORAL PEREZVON
CASA DE CULTURA MARQUÉS DE 
GONZÁLEZ DE QUIRÓS. Entrada- 
donatiu: 3 €
Aquesta coral femenina es va 
fundar a Gandia, l'any 2011. Està 
formada per persones entusiastes 
de la música, procedents de Rússia, 
Ucraïna i Bielorússia. El seu reper-
tori està basat en cançons populars, 
tant tradicionals com contempo-
rànies, dels seus llocs d'origen i 
d'altres cultures europees. 

24 de maig, divendres. 19.30 h
 Audició Musical  ALUMNES DE
L'ACADÈMIA DE CANT MONTSE 
BERMÚDEZ. CASA DE CULTURA 
MARQUÉS DE GONZÁLEZ DE 
QUIRÓS. Entrada lliure
Concert-audició dels alumnes de 
l'acadèmia, on s'interpretaran 
peces del repertori líric clàssic i 
de tots els estils actuals: musicals, 
pop, salsa, òpera, etc., des de 
Mozart o Puccini fins a Aitana OT o 
Lady Gaga. 

24 de maig, divendres. 19.30 h
 Inauguració de l'Exposició  
ART I MÉS EXPOSA
CENTRE MUSEÍSTIC ANTIC HOSPI-
TAL DE SANT MARC. Sala de Dones. 
Del 24 de maig al 2 de juny. Més 
informació: apartat "Exposicions"

24 de maig, divendres. 19.30 h
 Presentació  Segona revista CONT-ARTE
HOSPITAL DE SANT MARC
En el taller d'escriptura de l'associació, seguim treballant per redactar 
històries que desperten sentiments. La nostra òpera prima que vam 
presentar en Nadal, una revista de contes dedicada als més menuts, va 
ser mol ben acollida. Ara, hem fet nostra la frase de Miguel de Unamuno 
"Cal sentir el pensament i pensar el sentiment", per a fer un bon relat.
Organitza: Associació Cultural Art i Més

24 maig, divendres. 20.30 h
 Teatre  BIRDIE, d'Agrupación Señor Serrano. Nous llenguatges escènics.
TEATRE SERRANO. Preu: 10 € (platea i butaques davanteres del primer pis.
Reduït: 8 €. 8 € (segon pis, i laterals de primer i segon pis). Reduït: 6 €. 
Venda anticipada a la Casa de la Cultura i a Instanticket 
Creació: Àlex Serrano, Pau Palacios i Ferran Dordal. Performance: Àlex 
Serrano, Pau Palacios i David Muñiz. Veu: Simone Milsdochter. Project 
manager: Barbara Bloin. Disseny d'il·luminació i videoprogramació: Alberto 
Barberá. Disseny de so i banda sonora: Roger Costa Vendrell. Videocreació: 
Vicenç Viaplana. Maquetes: Saray Ledesma i Nuria Manzano. Vestuari: Nuria 
Manzano. Assistent de producció: Marta Baran. Assessora científica: Irene 
Lapuente. La Mandarina de Newton. Assessor del projecte: Víctor Molina

Birdie és un espectacle multimèdia amb vídeo en directe, objectes, Los 
pájaros de Hitchcock revisitada, maquetes, 2.000 animals en miniatura, 
guerres, traficants de persones, una migració massiva i tres performers 
manejant aquest món embullat amb humor, sentit crític i compromís 
amb l'ésser humà. • Birdie es un espectáculo multimedia con video en 
directo, objetos, Los pájaros de Hitchcock revisitada, maquetas, 2.000 
animales en miniatura, guerras, traficantes de personas, una migración 
masiva y tres performers manejando este mundo embrollado con humor, 
sentido crítico y compromiso con el ser humano.

BIRDIE
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27 de maig, dilluns. 19.30 h
 Idiomes  GRUP DE CONVERSA
EN ALEMANY 
BIBLIOTECA CENTRAL, sala d'actes
Moderadora: Evelyn Blay
Organitza: Biblioteques Gandia

28 de maig, dimarts. 12.00 h
 Idiomes  GRUP DE CONVERSA
EN CASTELLÀ
BIBLIOTECA CENTRAL, sala d'actes
Moderador: Toni Ordiñana
Organitza: Biblioteques Gandia

28 maig, dimarts. De 17 a 19 h
 Preparació  EXÀMENS DE LA
JUNTA QUALIFICADORA DE 
CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ
BIBLIOTECA CENTRAL, sala d'actes 
Preparació C1 (1 primera jornada).
Sessió 1 (examen 1 juny)
Comprensió escrita, estructures 
lingüístiques, expressió i interacció 
orals. Professora: Guillermina 
Delgado Artés. 
Places limitades assignades per 
sorteig. Inscripcions: del 13 al 24 
de maig, a la segona planta de la 
Biblioteca Central. Per telèfon al 96 
295 9592, per correu electrònic: 
bibliotecasegona@gandia.org. 
Imprescindible DNI, per inscripció i 
accés a les classes. 
Organitza: Biblioteques Gandia i 
AVIVA Agència de Promoció del Valencià

La irrupció dels gandians 24 
Dioptrías en els ambients musicals 
de finals dels 80 va estar acom-
panyada d'un sorprenent èxit. El 
seu primer treball, titulat Rock 
Alcohol, els va proporcionar una 
merescuda fama, que aconseguí 
que se situaren en els primers 
llocs de vendes de discos. Amb 
un estil desenfadat i amb lletres 
que reflectien les inquietuds dels 
joves d'aquell moment, el grup va 
tindre una destacable presència 
en les televisions i radiofórmules 
de l'època. Trenta anys després dels seus mítics Mari Paz o Ya no sé 
llorar, entre altres èxits, 24 Dioptrías torna als escenaris amb un concert 
on els records i la memòria de la joventut dialogaran amb la solvència 
contrastada d'uns músics que situaren Gandia com un lloc de referència 
en el panorama de les músiques populars.
Organitza: Departament de Cultura | Ajuntament de Gandia

26 de maig, diumenge. 12.00 h 
 Música  LA ROMÀNTICA BLUES BAND. Soul-rock-swing. Vermut Session

PUB DUBLÍN. C/ Rioja, 38. Platja de Gandia. Entrada gratuïta
Organitza: Pub Dublín

24 de maig, divendres. 23.30 h 
 Música  ATRACO. Rock and roll

PUB DUBLÍN. C/ Rioja, 38. Platja de 
Gandia. Entrada gratuïta
Formada en 2012, aquesta banda 
madrilenya de rock intenta obrir-se 
camí en el panorama del rock 
estatal, amb un potent directe. El 
seu primer disc compta amb la 
col·laboració de músics com Ariel Rot o Alejo Stivel, membres de Tequila. 
Organitza: Pub Dublín // Fotografia ©: Victor Frutos

25 de maig, dissabte. 22.30 h 
 Música  24 DIOPTRÍAS. Cicle Marquesa Concerts. JARDÍ DE LA
CASA DE CULTURA MARQUÉS DE GONZÁLEZ DE QUIRÓS. Entrada lliure 
Miguel Díaz (veu), Quique Benavent (bateria), Lalo Jordá (teclats), Rafa 
Sancristóbal (saxo), Vicent Simó (trombó), Josep Joan Martí (trompeta), 
Miguel Estruch (baix) 
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28 maig, dimarts. 19.00 i 22.30 h
 Cine Pot  RAZZIA
TEATRE SERRANO. Sala B. Preu: 4 €. 
Reduït: 3 €. Venda anticipada a la 
Casa de la Cultura i a Instanticket.
Marroc. 109 minuts. VOSE. NR me-
nors 16 anys. Direcció: Nabil Ayouch. 
Guió: Nabil Ayouch, Maryam Touzani. 
Fotografia: Virginie Surdej. Música: 
Guillaume Poncelat. Intèrprets: 
Maryam Touzani, Arieh Worthalter, 
Amine Ennaji, Abdelilah Rachid, 
Dounia Binebine.
Casablanca, Marroc: vibrant i 
dura, atractiva però implacable. 
Quatre ànimes en busca de la veritat, trenta anys després que un mestre 
apassionat, a les muntanyes de l'Atles, quedara en silenci. • Casablanca, 
Marruecos: vibrante y dura, atractiva pero implacable. Cuatro almas en 
busca de la verdad, treinta años después de que un maestro apasionado 
en las montañas del Atlas quedara en silencio.

28 de maig, dimarts. 19.30 h
SPEAK-IN-PROGRESS, person in charge Borja Carbó
BIBLIOTECA CENTRAL, sala d'actes
Speak-In-Progress helps people to develop skills in public speaking. Get 
the confidence to address an audience or speak amongst friends. Get 
help with managing meetings, public presentations, toasting ceremonies 
and team leading. Learn how to adjust your voice, pitch, diction and 
develop arguments. This will boost your personal communication skills. 
SpeakIn-Progress provides you with a friendly platform to achieve this. 
Registration required at firs floor Central Library.
Organitza: Biblioteques Gandia

28 de maig, dimarts. 20.00 h 
 Conferència-concert  TELMO GADEA (PIANO)
Obres de Clara i Robert Schumann. Cloenda curs Universitat Sènior-UPV. 
CASA DE CULTURA MARQUÉS DE GONZÁLEZ DE QUIRÓS. Entrada lliure 

29 de maig, dimecres. 19.30 h
 Idiomes  GRUP DE CONVERSA
EN ANGLÉS
BIBLIOTECA CENTRAL, sala d'actes
Moderador: Mike Burton
Organitza: Biblioteques Gandia

30 de maig, dijous. De 17 a 19 h
 Preparació  EXÀMENS DE LA
JUNTA QUALIFICADORA DE 
CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ
BIBLIOTECA CENTRAL, sala d'actes. 
Preparació C1 (1 primera jornada). 
Sessió 2 (examen 1 juny).
Comprensió escrita, estructures 
lingüístiques, expressió i interacció 
oral. Professora: Guillermina 
Delgado Artés. 
Places limitades assignades per 
sorteig. Inscripcions: del 13 al 24 
de maig, a la segona planta de la 
Biblioteca Central. Per tel. al 96 
295 95 92; per correu electrònic: 
bibliotecasegona@gandia.org. Im-
prescindible DNI, per a inscripció i 
accés a les classes.
Organitza: Biblioteques Gandia i 
AVIVA Agència de Promoció del Valencià

30 de maig, dijous. 18.00 h
 Idiomes  GRUP DE CONVERSA
EN ANGLÉS PER A JOVES
BIBLIOTECA CENTRAL, sala d'actes 
Moderador: Salva Fuster 
Organitza: Biblioteques Gandia

30 de maig, dijous.19.00 h
 Presentació del llibre  
ART I PEDAGOGIA
CASA DE CULTURA MARQUÉS DE 
GONZÁLEZ DE QUIRÓS
Organitza: CEIC Alfons el Vell

Amb motiu de la finalització del 2n 
curs de la Universitat Sènior de la 
Universitat Politècnica de València, 
tindrà lloc la conferència-concert 
titulada "Clara Schumann: 200 
anys del seu naixement", a càrrec 
del pianista Telmo Gadea. 
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30 de maig, dijous. 19.30 h
 Club de Lectura  LA CASA, de Paco Roca. Editorial Astiberri
BIBLIOTECA CENTRAL, sala d'actes
Proposta de lectura i modera: Óscar Gual. Amb la partició de l'autor.
Al llarg dels anys, l'amo ompli de 
records sa casa, testimoni mut de 
la seua existència. I, alhora, aquell 
és, també, una imatge fidel d'ella. 
Com les parelles que han conviscut 
des de sempre. I així, quan l'inquilí 
desapareix per sempre, el contin-
gut de la casa es paralitza esperant 
que potser torne de nou. 
Els tres germans protagonistes 
de la història retornaran, un any 
després de la mort de son pare, a 
la casa familiar on van créixer. La 
seua intenció és vendre-la, però 
amb cada moble que llancen 
s'enfronten amb els records. Temen 
estar desfent-se del passat, de la 
memòria del seu pare, però també 
de la seua pròpia. Es perceben, 
en aquesta novel·la gràfica de 
Paco Roca, ecos autobiogràfics 
que sorgeixen d'una necessitat de 
contar una situació que ha tocat de 
prop l'autor valencià.

31 de maig, divendres. 19.30 h
 Presentació del poemari  SILUR, de Sònia Moya Villanueva. Editat per
Meteora. LLIBRERIA AMBRA. Av. d'Alacant, 12
Sònia Moya estarà acompanyada per l'escriptor i poeta Josep Lluís Roig. 
Aquest llibre de poemes parla 
sobre el moviment, sempre a partir 
de la imatge d'aquest peix, que 
a l'antic Japó era culpabilitzat 
dels moviments sísmics i els seus 
desastres. L'obra està dividida en 
tres parts que corresponen a tres 
espais on és possible el moviment: 
aire, terra i aigua (aus migratòries, 
moviments sísmics —hipocentre i 
epicentre— i tsunami). 

31 de maig, divendres. 20.00 h
 Inauguració de l'exposició  
L'INSTITUT LABORAL/TÈCNIC 
'AUSIÀS MARCH' DE GANDIA 
(1950-1973). 
UNA EXPERIÈNCIA EDUCATIVA 
AVANÇADA AL SEU TEMPS
CASA DE CULTURA MARQUÉS DE 
GONZÁLEZ DE QUIRÓS. Horari: 
de dilluns a dissabte, de 10.30 
a 14.00 h i de 17.30 a 20.00 h. 
Diumenges, de 18.00 a 20.00 h.
Del 31 de maig al 22 de juny.
L'exposició fa un recorregut, amb 
imatges originals de la història de 
l'Institut Laboral, el professorat i 
els alumnes. Està organitzada per 
la Promoció de Batxillers de 1969, 
comissariada per Salvador Rovira 
Llorens i romandrà oberta fins al 22 
de juny. Es complementarà amb un 
cicle de tres conferències.
Més informació en l'apartat 
"Exposicions" (pàgines centrals).

31 de maig, divendres. 20.30 h
 Música  BANDA UAM SANT
FRANCESC DE BORJA i BANDA 
DE MÚSICA DE BOLAÑOS DE 
CALATRAVA (Ciudad Real) 
JARDÍ DE LA CASA DE CULTURA 
MARQUÉS DE GONZÁLEZ DE QUI-
RÓS. Entrada lliure 
La Banda de Música de Bolaños 
de Calatrava (Ciudad Real), banda 
centenària dirigida per Isidoro 
Plata Naranjo, juntament amb 
la UAM Sant Francesc de Borja 
de Gandia, dirigida per Vicent 
Martí Ferrer, actuaran en aquest 
festival de bandes, emmarcat dins 
d'una trobada de germanor entre 
ambdues bandes.
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31 de maig, divendres. 21.00 h 
 Teatre  MOLT SOROLL PER RES, de W. Shakespeare 
TEATRE SERRANO, Sala A. Preu 6 €. Funció a benefici del menjador social 
de BUNYOLERES SENSE FRONTERES. Venda d'entrades: taquilla del Teatre
Direcció: Ruth Palonés. Fotografia: Ana Belen Tarrazon. Llum i so: Mariano 
Lloret i Cipri Molinero. Escenografia: Vicent Peris i Ximo Vidal. Producció: 
Escola Teatre Serrano. Intèrprets: Carlos Centella, Arantxa Frasquet, Joshua 
Cabrera, Laia Martí, Joan Moncho, Dario Micó, Alicia Mir, Yolanda Bataller, 
Javier Ferrer, Carmen Wambach, Daniel Mellado, Angela Escrivá, Mayte Sanz 
i Ana Sala.
L'Escola Teatre Serrano pre-
senta Molt soroll per res, de W. 
Shakespeare. Diuen que, en 
l'amor i la guerra, tot s'hi val... Don 
Pedro, príncep d'Aragó, després de 
l'última campanya militar, torna a 
Messina, "la ciutat sense homes", 
acompanyat dels seus cavallers i el seu germà Don Juan. El que, en 
principi, anaven a ser uns dies de repòs i tranquil·litat, acabarà conver-
tint-se en una batalla campal d'amors, mentides, desamors, traïcions i 
malentesos... Molts malentesos!
Un ball continu de màscares, on ningú és el que sembla i tots ballen al 
ritme que marca l'amor.

31 de maig, divendres. 23.30 h 
 Música  BLACK NEONS. Rock

PUB DUBLÍN. C/ Rioja, 38. Platja de 
Gandia. Entrada gratuïta
Jorge Rodríguez (veu principal), 
Franz Neuenschwander (baix), Javier 
Lander (guitarra), Carlos García 
(bateria i veu)

La banda madrilenya crea una 
amalgama sonora influenciada pel 
rock i el pop anglosaxó, amb sons 
crus de guitarra, una base rítmica 
contundent i melodies contagioses.
Organitza: Pub Dublín

 AVANÇ JUNY
 PRÒXIMES ACTUACIONS MARQUESA CONCERTS 

Preu de cada concert: 10 € (8 € amb Carnet Jove o de Pensionista)
Venda anticipada d'entrades en Casa de Cultura i www.instanticket. es

 1 de juny, 22.30 h 
 RAIMUNDO AMADOR 

 8 de juny, 22.30 h 
 LOS ZIGARROS 

 15 de juny, 22.30 h 
 ZENET 
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DOCUMENT DEL MES | MAIG 2019

Document: 
El ministre de la Governació, José Sánchez Guerra, trasllada al diputat pel districte 
de Gandia, Ignacio Despujols, la confirmació del títol de ciutat a Gandia.

Expedient: 
"Expediente para solicitar la ratificación de la concesión del título de Ciudad para 
Gandía y que se agregue a este título el de Leal y Fidelísima; y además, el tratami-
ento de Excelencia al Ayuntamiento"

Data: 24/05/1904

Signatura: AHG, AB-5334/1

CONCESSIÓ DEL TÍTOL 
DE CIUTAT A GANDIA 
(MAIG DE 1904)

La concessió del títol de ciutat per 
a Gandia és una arrelada aspiració 
dels governants de l'antiga vila. Des 
de mitjan segle XVI, n'hi ha traces 
documentals i, des de la segona meitat 
del XVII, venia utilitzant-se un títol que 
aleshores tenia una forta significació 
d'estatus i de privilegi, en el marc de 
la societat estamental de l'Antic Règim.

No va ser, tanmateix, fins a 1904 quan, 
malgrat la inexistència d'un privilegi 
ad hoc, es va confirmar el títol de 
ciutat per a Gandia, en part gràcies a 
les gestions del diputat pel districte 
Ignacio Despujols, cunyat de Federico 
Trénor Palavicino.

Reproduïm, ací, la comunicació que el 
ministre va fer al diputat Despujols, la 
qual forma part de l'expedient descrit 
més amunt. La publicació del Reial 
Decret corresponent a la Gaceta de 
Madrid (núm. 146, de 25 de maig de 
1904, pàg. 741) resava així:

En atención a que la importante población 
de Gandía viene ostentando desde el siglo 
XVII el titulo de Ciudad que por sus méritos 
alcanzó, sin que aparezca en sus Archivos la Real 
Concesión que le originó, y teniendo además 
en cuenta su importància agrícola, industrial y 
comercial, y su constante adhesión a la Monar-
quía Constitucional;
Vengo en confirmar, como testimonio de Mi Real 
aprecio, su título de Ciudad.
Dado en Palacio a veinticuatro de Mayo de mil 
novecientos cuatro.

Alfonso

El Ministro de la Gobernación
José Sánchez Guerra
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2 de maig, dijous. 17.45 h
 Contacontes  EL CUENTO
DE LOS COFRES, amb Rebombori 
Cultural. BIBLIOTECA BENIOPA
La nostra contacontes ens desco-
brirà una nova història, contes que 
fomenten la lectura. Ens recolzem 
en llibres clàssics i en contes propis 
de Rebombori Cultural, sobre el 
poder evocador de la literatura.
Organitza: Biblioteques Gandia

4 de maig, dissabte. 18.00 h
 Cinema  QUINES BESTIOLES!
TEATRE DEL RAVAL. Preu: 4 €. Públic 
familiar a partir de 3 anys. Durada: 
88'. Més info: tel. 96 286 6532 i 
info@teatreravalgandia.org

6 de maig, dilluns. 17.45 h
 Contacontes  EL BEBÉ MÉS
GRAN DEL MÓN, a càrrec de 
Dolors Todolí. 
BIBLIOTECA PARC DE L'ESTACIÓ
L'embaràs de la senyora Balena i 
el naixement del seu fill: el bebé 
balena. Algunes setmanes després, 
la família Balena va rebre la visita 
d'un periodista de la TV… El bebé 
balena tenia l'ocasió d'explicar el 
seu naixement a les càmeres…
Organitza: Biblioteques Gandia

10 de maig, divendres. 17.45 h
 Contacontes  Dues històries:
LA MONTAÑA DEL AGUA i EL 
MISTERIO DE LA BIBLIOTECA 
ENCANTADA, amb Titiritienda
BIBLIOTECA BENIPEIXCAR-RAVAL
A la muntanya de l'aigua viu el 
drac protector d'una flor preciosa. 
Malandrino odia les flors, espe-
cialment, la Flor de la muntanya 
de l'aigua i, de tant de pensar 
en això, li va eixir una flor al cap. 
Vagen amb compte... perquè està 
disposat a destruir-la siga com siga. 
Us hi esperem. Sense vosaltres, la 
flor corre un greu perill.
En la segona història, El misterio 
de la biblioteca encantada, Pepe 
i Rogelio van a la biblioteca però 
Pepe sap... que hi ha fantasmes! 
No pots perdre't aquesta apassio-
nant història.
Organitza: Biblioteques Gandia

D'Arnaud Bouron i Antoon Krings, 
basada en la col·lecció de llibres 
infantils Bestioles Curioses.
El grill Apol·lo és un artista 
itinerant, que arriba al poble dels 
divertits i petits insectes, desconei-
xedor de la important missió que 
li espera. La reina de les abelles 
ha sigut segrestada per una cosina 
malvada que vol robar-li el tron. 
Apol·lo engegarà el seu rescat, 
ajudat pels nous amics que farà 
en aquest singular indret, en una 
aventura que barreja l'entreteni-
ment amb els valors educatius que 
faran el goig de tota la família.
Organitza: Teatre del Raval

14 de maig, dimarts. 17.45 h
 Contacontes  EL CUENTO
DE LOS COFRES, amb Rebombori 
Cultural. BIBLIOTECA GRAU
Organitza: Biblioteques Gandia

15 de maig, dimecres. 17.45 h
 Contacontes  Dues històries:
LA MONTAÑA DEL AGUA i EL 
MISTERIO DE LA BIBLIOTECA 
ENCANTADA, amb Titiritienda. 
BIBLIOTECA INFANTIL
Organitza: Biblioteques Gandia

16 de maig, dijous. 17.45 h
 Contacontes  URSU, L'ELEFANT
BLANC, d'Edicions del Sud, a 
càrrec de Ni Fu ni Fa contacontes
BIBLIOTECA BENIOPA

Ursu va nàixer totalment blanc, 
albí, dins d'una família d'elefants 
grisos. Com creieu que el van aco-
llir tots els xicotets elefants de la 
selva? Creus que es van fer amics? 
Creus que el van discriminar pel 
seu color? En acabar de contar el 
conte, es farà una activitat de pintar 
un elefant de colors.
Organitza: Biblioteques Gandia
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18 de maig, dissabte. 18.00 h
 Teatre de titelles  ÜIQÜ'IS, de La Panda de Yolanda
 DIA MUNDIAL DEL RECICLATGE. TEATRE DEL RAVAL. Preu: 5 €. Per a tots els 
públics. Més info: info@teatreravalgandia.org i tel. 96 286 6532
Al món dels Üiqü'is, tot és possible: objectes que cobren vida, superhe-
rois de barri, xiquetes voladores i porcs tafaners. Tots aquests personatges 
i molts més ens transportaran a la nostra infantesa més gamberra i 
surrealista, apropant-nos un teatre basat en la senzillesa i la imaginació 
que, a més d'un espectacle, promet ser, també, tota una experiència.
Això serà possible gràcies a la trajectòria de La Panda de Yolanda. Una 
companyia formada per David Durán, Merce Tienda i Raquel Hernández.
Organitza: Teatre del Raval

18 de maig, dissabte. 18.00 h 
 Música | Teatre  A LES GOLFES, El Triangulista
 DIA MUNDIAL DEL RECICLATGE.  TEATRE DEL RAVAL. Preu 5 €. Per a tots els 
públics. Més info: info@teatreravalgandia.org i tel. 96 286 6532
El Triangulista torna a casa per primavera! Aquest artista no-artista ens ha 
fet arribar un avís: està a punt per tornar a trepitjar, de nou, l'escenari del 
Teatre del Raval, gràcies a les andròmines heretades del seu tiet Ramonet 
de Colau. "Necessite renovar-me, mirar cap enrere, aprendre de les 
xiquetes i els xiquets, de la gent gran" — ha declarat després d'anys de gira 
per mig món, amb una orquestra 
filharmònica. Amb el cançoner 
popular sota el braç i un cabàs 
d'instruments inversemblants a 
l'esquena, El Triangulista ve dispo-
sat a deixar-se portar pels indrets 
de la màgia de les petites coses i 
convidar-nos a gaudir amb ell del 
seu espectacle, sempre catàrtic.
Organitza: Teatre del Raval

La Fili ens contarà els contes que 
ens contaven els nostres avis, 
El flautista d'Hamelin, La Rateta 
Presumida, Hansel i Gretel... però 
des d'una perspectiva diferent. 
Contes populars per als menuts.
Organitza: Biblioteques Gandia

24 de maig, divendres. 17.45 h
 Contacontes  LA BRUIXA
BRUNILDA, amb Susana Juan
BIBLIOTECA BENIPEIXCAR-RAVAL

La bruixa Brunilda vivia en una 
casa negra. Hi tenia catifes negres, 
cadires negres, un llit negre i 
quadres negres a les parets. Fins 
i tot la banyera era negra. Per 
descomptat, en Bru, el seu gat, 
també era negre. El problema era 
que la bruixa Brunilda no el veia... 
Fins que, un dia, va decidir fer una 
miqueta de màgia...
Organitza: Biblioteques Gandia

20 de maig, dilluns. 17.45 h
 Contacontes  LA MOCHILA DE
LA FILI, amb Rebombori Cultural
BIBLIOTECA DEL PARC DE L'ESTACIÓ
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ACTIVITATS PERMANENTS

CENTRE DE DIA DE MENORS 
SANTA ANNA. CENTRE SOCIAL 
JOSÉ GINER. C/ SANTA ANNA, 57 
TEL. 96 287 0823. Octubre - juny. 
Activitats gratuïtes, matrícula ober-
ta tot el curs. Informació i matrícula 
al Centre Social.
DE 6 A 11 ANYS. Ludoteca: jocs de 
taula, racó de casa i la botiga, de 
disfresses i maquillatge, de cotxes, 
de construccions, del bar. Tallers: 
manualitats, teatre, expressió 
corporal, música, dansa lliure, 
experiments, jocs cooperatius...
JOVES DE 12 A 16 ANYS. Jocs 
de taula i tallers: teatre, 
manualitats, expressió corporal, 
jocs cooperatius, de coneixement 
personal, etc. // Rodatge d'una 
pel·lícula realitzada pels alumnes 
en horari a triar entre dos torns; 
més informació al nostre centre.

30 de maig, dijous. 17.45 i 18.15 h
 BEBETECA  LA JIRAFA SIN
COLOR, amb Rebombori Cultural
BIBLIOTECA INFANTIL. De 2 a 4 
anys. Horari, dues sessions: 17.45 
i 18.15 h. Cal inscripció prèvia, el 
mateix dia de l'activitat, a partir de 
les 15.00 h, al tel. 96 295 9595 o 
al correu: infantil@gandia.org
La girafa està trista. La girafa s'ha 
quedat sense color. Però els més 
xicotets l'ajudaran! A través de la 
música clàssica, coneixerem els 
sentiments i cercarem els colors 
més adequats, perquè la girafa no 
solament recupere el seu color, 
sinó que se'n vista de nous, amb 
els colors més divertits.
Organitza: Biblioteques Gandia

28 de maig, dimarts. 11.00 h
 BEBETECA en anglés  BELINDA THE CATERPILLAR, a càrrec de Helen
Doron. Per a xiquets de 0 a 3 anys. BIBLIOTECA PARC DE L'ESTACIÓ. 
Belinda és una eruga que es troba molt trista, però la seua amiga, la fada 
Miranda, l'ajudarà a superar-ho. Conte sobre les emocions i la superació.
Organitza: Biblioteques Gandia

28 de maig, dimarts. 17.45 h
 Contacontes  ELS CONTES D'ANTHONY BROWNE. GORILA
A càrrec de Susana Juan. BIBLIOTECA GRAU

25 de maig, dissabte. 12.00 h
 MAGa  VISITA GUIADA +
TALLER DIDÀCTIC 
Visita guiada per les instal·lacions 
del museu i taller didàctic per als 
més menuts (4-9 anys). Preu: 1 € 
per xiquet / xiqueta. Amb concerta-
ció prèvia al telèfon 96 295 95 40. 

A Anthony Browne li agrada molt 
escriure, li entusiasma dibuixar i 
l'apassionen els goril·les. Les seues 
històries són grans i tendres com 
estos animals i no deixen a ningú 
indiferent. Contes per a imaginar, 
disfrutar i reflexionar.
Organitza: Biblioteques Gandia

29 de maig, dimecres. 17.45 h
 Contacontes  URSU, L'ELEFANT BLANC, d'Edicions del Su.
A càrrec de Ni Fu ni Fa contacontes. BIBLIOTECA INFANTIL
Organitza: Biblioteques Gandia

30 de maig, dijous. 17.45 h
 Contacontes en anglés  HOW TO CATCH A STAR, amb Helen Doron
BIBLIOTECA BENIOPA
Per a xiquets/es de 4 a 10 anys
Alguna vegada has mirat les 
estrelles i has desitjat tindre'n una?
Vine a la biblioteca i t'ensenyarem 
com atrapar-la.
Organitza: Biblioteques Gandia
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DIA ESPECIAL D'OBERTURA: DIMECRES 1 DE MAIG
CENTRE D'INTERPRETACIÓ PARPALLÓ – BORRELL I COVA DEL PARPALLÓ 

de 10.00 a 14.00 h. Visita guiada a la Cova del Parpalló, a les 11.00 h
CENTRE D'INTERPRETACIÓ MARJAL DE GANDIA de 10 a 14.00 h

XIVEGa XARXA D'INFRAESTRUCTURES VERDES DE GANDIA 2019

LA XARXA D’INFRAESTRUCTURES VERDES DE GANDIA (XIVEGa) 
connecta tots els espais naturals del municipi, dotant-los de recursos i activitats. 
La XIVEGa inclou: el Paratge Municipal Parpalló-Borrell, l’Espai Natural de la 
Perla i de l’Estany, l’Anella Verda de la ciutat, l’Espai Natural de l’Auir, la Xarxa 
de Miradors, la Xarxa de Sendes, a més de dos espais patrimonials, com ara la 
Cova del Parpalló i el Castell de Bairén. Tots estos espais queden així coordinats 
per un mateix pla i aniran sumant nous espais d’interpretació, més activitats i 
més visites en els propers mesos. Actualment la XIVEGa ofereix:

COVA DEL PARPALLÓ

CENTRE D’INTERPRETACIÓ PARPALLÓ-BORRELL

CENTRE D’INTERPRETACIÓ MARJAL DE GANDIA

Situat a la banda sud de la Marjal de Gandia, al costat 
de l’Alqueria del Duc, treballa per donar a conéixer la 
importància de la Marjal com a ecosistema costaner, tant 
per la biodiversitat que alberga com per la seua funció dins 
del cicle de l'aigua. El Centre ofereix visites guiades per a 
escolars, grups i particulars.

Situat dins del Paratge Natural Municipal Parpalló-Borrell, 
un espai protegit de Gandia amb 560 hectàrees. El Centre 
té com a objectiu donar a conéixer la importància dels 
valors naturals i culturals del Paratge, per fomentar la seua 
conservació. Compta amb una sala dedicada a la Cova del 
Parpalló, amb rèpliques del seu art i eines prehistòriques. 

Situada dins del Paratge Natural Municipal Parpalló-Borrell. 
És una de les coves més importants del paleolític superior, 
època en què els humans eren caçadors-recol·lectors i 
el planeta passava la darrera època glacial coneguda. En 
aquest marc, a Parpalló es va desenvolupar l’Art Paleolític 
sobre plaquetes de pedra. Les troballes a Parpalló 
conformen una enciclopèdia de l’Art Paleolític mediterrani. 
La Cova del Parpalló està oberta a visites guiades per a 
escolars, grups i particulars, amb reserva prèvia.

HORARIS
CENTRES D’INTERPRETACIÓ: 
Cap de setmana, de 10 a 14 h 
COVA DEL PARPALLÓ: 
Cap de setmana a les  11 h, 
amb reserva prèvia. 
Resta de dies: grups amb 
reserva prèvia. 

PREUS VISITES GUIADES
Centres d’Interpretació: 2 € 
Cova del Parpalló: 2 € 
Centre d’Interpretació Parpalló  
Borrell i Cova del Parpalló: 3 € 
Parc dels Ullals: 1 € 
Centre d’Interpretació Marjal 
de Gandia i Parc dels Ullals: 3 €
Grups, individuals de 7 a 12 
anys i majors de 65: 1 € 
Gratuïta: menors de 6 anys
INFORMACIÓ I RESERVES 
Tel. 667 697 448
www.medinatural.gandia.org
medinatural@gandia.org

AGENDA XIVEGa'T 
>Diumenge 5, 11.00 h | Caseta de la plaça del Tirant de Gandia. Obertura
Espai d'Interpretació del Riu Serpis. Passejada pel riu i taronjada ecològica. 
>Dissabte 11, 12.30 h | Centre d'Interpretació Parpalló-Borrell. Taller 
didàctic d'arqueologia. >22 maig, Dia Mundial de la Biodiversitat. 
Passejada per l'anella verda de Gandia. Sector Riu Serpis. 
>Dissabte 25, 10.00 h | Punt de trobada: passarel·la del riu Serpis
>Exposició fotogràfica: ‘Els ocells de la Safor', de Jesús Vilaplana. 
Espai expositiu de les casetes de la plaça Tirant.
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MUSEU FALLER DE GANDIA

C/ SAN MARTÍ DE PORRES, 29
46702 GANDIA
Tel. 96 296 68 19
www.museufaller.org
reserves@museufaller.org
Facebook: Museu Faller de Gandia

Horaris: D'octubre a maig, de dimarts a dissabte, de 
10 a 13 h i de 17 a 19 h. Diumenges, d’11 a 14 h. De 
juny a setembre, de dimarts a dissabte, de 10 a 13 h 
i de 17 a 19 h. Diumenges i dilluns, tancat.
Preus: Adults: 3,5 €. Jubilats, Carnet Jove i família 
nombrosa: 3 €. Xiquets a partir de 3 anys: 3 €
Tallers (amb cita prèvia): 2 € per persona.

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE GANDIA

C/ HOSPITAL, 22
46701 GANDIA
Reserves: 96 295 95 40 
difusiomaga@gandia.org

Horaris: De setembre a juny. De dimarts a dissabte: 
10 a 19 h. Diumenges i festius: 10 a 14 h
Juliol i agost. De dimarts a dissabte: 10 a 20 h. 
Diumenges i festius: 10 a 14 h. Tancat: dilluns
Preus: 2 € Entrada general. 
1 € Entrada reduïda (grups, joves i jubilats) 
Gratuït: diumenges, festius i menors de 7 anys

C/ DUC ALFONS EL VELL, 1
46701 GANDIA 
Tel. 96 287 14 65
www.palauducal.com
visites@palauducal.com

PALAU DUCAL DELS BORJA
Horari d'hivern
De 10 a 13.30 h, de dilluns a diumenge
De 15 a 18.30 h, de dilluns a dissabte
Horari d'estiu
De 10 a 13.30 h, de dilluns a diumenge
De 16 a 19.30 h, de dilluns a dissabte
Visites guiades, hivern
11 h, 12 h, matí
16 h, 17 h, vesprada
Visites guiades, estiu
11 h, 12 h, matí
17 h, 18 h, vesprada

Les visites es podran anul·lar per qüestions d’organització 
de grups o per esdeveniments puntuals.
Les visites nocturnes setmanals, de juliol a setembre, a 
convenir horari, així com les visites teatralitzades, de 
novembre a juny.

MUSEU DE SANTA CLARA

C/HOSPITAL, 22
46701 GANDIA
Tel. 96 295 95 40
www.museusantaclaragandia.com
info@museusantaclaragandia.com

Horari: 
De dimarts a dissabte, de 10 a 14 i de 15 a 19 h. 
Diumenges i festius, de 10 a 14 h. Dilluns tancat

MUSEUSMAIG 2019
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SALA D'EXPOSICIONS COLL ALAS
PLAÇA DE L'ESCOLA PIA, 7. Gandia

CASA DE CULTURA MARQUÉS DE GONZÁLEZ DE QUIRÓS
PASSEIG DE LES GERMANIES, 13. Tel. 96 295 95 35

TEATRE SERRANO
PASSEIG DE LES GERMANIES, 29. Tel. 96 295 9650 
www.gandia.es

CAMPUS DE GANDIA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
C/ PARANIMF, 1. Grau de Gandia
www.gandia.upv.es | Facebook: campusdegandiaupv

ASSOCIACIÓ CULTURAL ART I MÉS 
C/ PELLERS, 12. Tel. 656 848 045, 619 954 223
www.artimesgandia.wordpress.com
Facebook: artimes.gandia

BIBLIOTECA CENTRAL CONVENT DE SANT ROC
PLAÇA REI EN JAUME, 10. Gandia. Tel. 96 295 95 55
biblioteca@gandia.org

ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL 
PLAÇA REI EN JAUME, 10. Gandia. Tel. 95 295 95 67 
arxiuhistoric@gandia.org

UNIVERSITAT POPULAR DE GANDIA
PLAÇA LORETO, 4. Gandia. Tel. 96 295 95 15
http://universitatpopulargandia.blogspot.com
upg@gandia.org | Facebook: upg.gandia

SALA D'EXPOSICIONS EL TALLER DE MAMÁ HOJA
Espai d'Art i Taller de Restauració
CARRER DE LA CREU, 4 BAIX. Gandia. Tel. 96 286 15 74
Facebook: @tallerdemamahoja

TEATRE DEL RAVAL
C/ SANT RAMON, 8. Gandia. Tel. 96 286 65 32
Reserves: info@teatreravalgandia.org
www.teatreravalgandia.org
DESCOMPTES: 10% per als alumnes de l’Escola del 
Teatre Serrano i l’Escola de Teatre Act&Play
20%, amb el Carnet Jove i la Targeta 12:35
30%, amb el carnet de socis del Teatre del Raval
50%, per als alumnes del Teatre Escola del Raval
10% per als socis de l’Institut Municipal d’Arxius i 
Biblioteques – IMAB de Gandia

ASSOCIACIÓ CULTURAL HYPATIA
Tel. 625 677 979, 655 913 049 
associacioculturalhypatia.blogspot.com.es

ESPAI CULTURAL LA FINESTRA
C/ CALDERÓN DE LA BARCA, 17. Gandia 
Tel. 638 000 520
www.lafinestrablog.wordpress.com, i Facebook: 
EspaiCulturalLaFinestra

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
CENTRE DE GANDIA
C/ TOSSAL, 8. Gandia. Tel. 96 204 48 20
www.uv.es/cig

ASSOCIACIÓ CULTURAL D'ARTS ESCÈNIQUES I 
AUDIOVISUALS SETÉ SENTIT
CENTRE SOCIAL ROÍS DE CORELLA
C/ CIUTAT DE LAVAL, 22. Gandia
Tel. 693 677 056, 655 860 321
acsetesentit@gmail.com 
Facebook: Seté Sentit  | Twitter: @SeteSentit






