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CulturA i eduCACió



JORNADES MUSICALS

Diumenge, 1 De maig
ELOQUIUM, EnsEMbLE dE CORdEs 

director: Jordi Sanjuán Francés
Piano: Francis Blanes Sempere

Programa: Serenade in e minor Op.20 d’Edward Elgar; 
Piano Concerto en la mayor BWV 1055 de Johann sebas-
tian bach; Siegfried idyll de Richard Wagner; Suite for 
strings de Leos Janácek.

Diumenge, 8 De maig
QUInTET dE VEnT CUEsTA 

Programa: divertimento n.3 en Sib M de Martin i soler; 
divertimento n.8 KV 270 de W.A. Mozart; divertimento 
n.6 en Fa M de Martin i soler; Children´s corner de Clau-
de debussy; Suite espanyola d’Isaac Albéniz.

XXXVii JORnaDaS muSiCaLeS
DeL OCTaVaRiO De SanT JORDi
Iglesia de santa María
A las 19’30h.
domingo, 1 de mayo
ELOQUIUM 
EnsEMbLE dE CORdEs

domingo, 8 de mayo
QUInTET dE VEnT CUEsTA

Organitza:
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Ban-
yeres de Mariola i Confraria de Sant Jordi de 
Banyeres de Mariola. 

Patrocina:
Excma. Diputació Provincial d’Alacant i l’Ajunta-
ment de Banyeres de Mariola.

XXXVII JORNADES MUSICALS DE
L’OCTAVARI DE SANT JORDI

• Església de Santa Maria
• A les 19’30 h.
• Entrada lliure



• Divendres, 13 de maig
• Casa de Cultura-Teatre Beneficència
• A les 20’00 h.

Presentació del llibre de Just I. sellés

AL-AzRAq, EL BLAU
CRòNICA DE LA CONqUESTA DE LA MUNTANyA
Mitjan el segle Xiii, les valls més septentrionals de la 
muntanya alacantina eren un vesper, una illa d’islam 
rodejada per un embravit mar de cristianisme. els cristians 
anhelaven sotmetre-la, però la Muntanya era un castell 
de roca, alt i fort, i resistia. Foren anys de pactes breus, 
de fortaleses preses i lliurades per la força, de treves, 
emboscades i escaramusses entre les hosts de Jaume i i els 
partidaris del visir al-Azraq, el Blau.

Viernes, 13 de mayo. A las 20’00 h.
• Casa de Cultura-Teatro Beneficencia
• aL-azRaq, eL BLau.

CRòniCa De La COnquiSTa De La munTanya
Presentación del libro de Just i. Sellés 

sábado, 21 de mayo
Parque municipal de Villa Rosario

i JORnaDa DeL LiBRO,
La PaLaBRa y La mÚSiCa
Actividades:

• 17’00 h. Animación  LA MARIA nO Té POR.  

• 18’00 h. Presentación del libro infantil de 
Jordi Garcia Vilar AssEMbLEA A LA sELVA.

• 19’00 h. Actuación del Grupo de acordeones 
de la UnIÓ MUsICAL L’HORTA dE sAnT 
MARCEL·LÍ de Valencia.V

• 20’15 h. Presentación del libro de José Payá 
Beltrán MORIRÁs MUCHAs VECEs.

• A partir de las 21’30 h.
CEnA dE sObAQUILLO.

• en la sobremesa Almudena Francés presenta 
AMORT, narraciones de miedo y misterio.

• Actuación de THE sIXsOM.



a les 17’00 h.
Animació lectora 
LA MARIA nO Té POR
per als més menuts

Animació a partir del llibre del mateix títol escrit 
per Francesc Gisbert, a partir d’una cançó de dani 
Miquel. 

Animació realitzada per l’actriu rosanna espinós 
i el seu personatge Mariall l’espantall i ivanet un 
músic fantàstic.

a les 18’00 h.

Presentació del llibre

AssEMbLEA A LA sELVA
de Jordi García Vilar

És el nou llibre infantil de JOrdi GArCÍA VilAr 
que publica l’editorial deNeS, dins de la col·lecció 
“llibres del cocodril”. il·lustrat per Joana Baldó, 
és una versió lliure de la faula “los animales de la 
peste” de Samaniego.

a les 19’00 h.

Actuació musical

GRUP d’ACORdIOns dE LA UnIÓ 
MUsICAL L’HORTA dE sAnT MARCEL·LÍ 
de València
Què ens oferiran un repertori de cançó popular 
espanyola, cançó francesa i cançó valenciana-
catalana. Amb la col·laboració de toni Ferre 
Almendros.

DISSABTE, 21 DE MAIG
PARC MUNICIPAL

DE VIL·LA ROSARIO

I jornada del llibre, la paraula i la música
Edició dedicada a la novel·la negra i de misteriCELEBREM LA FESTA

DEL LLIBRE I DE LA LECTURA
Col·labora:
Col·lectiu Serrella 
Llibreria Al Vent 
Andana Editorial 
Editorial DENES 
Aguaclara editorial



a les 20’15 h.
Presentació del llibre
MORIRÁs MUCHAs VECEs
de José Payá Beltrán 
Presentació a cura de  J. ricard Berenguer.
Morirás muchas veces és un thriller àgil i divertit 
que es llegeix d’una. una novel·la on l’autor ens 
proposa un puzle del que sols el lector disposa 
de totes les peces. Però, sota l’aspecte dinàmic i 
entretingut es poden trobar les claus per intentar 
desxifrar l’indesxifrable, la societat actual.

a partir de les 21’30 h.

sOPAR dE CAbAssET 

Preu del tiquet 3€ per a la beguda i la picadeta. 
Venda anticipada de tiquets a la 
biblioteca fins el 19 de maig.

en la sobretaula
Almudena Francés presenta 

AMORT, narracions amb la por i el misteri 
com a protagonistes. 

Almudena ens endinsa en històries pròpies i 
històries d’autors com Guy de Maupassant o 
edgar Allan Poe.

TOT AMEnITzAT AMb
L’ACTUACIÓ dE THe SiXSOm

i a mÉS...
la llibreria Al Vent exposarà
LLIbREs A LA VEndA
i col·laborem amb el projecte LLIbRERIA 
sOLIdÀRIA Aida Books & More de l’OnG
AIdA (Ajuda, intercanvi i desenvolupament,
acció general contra la pobresa de les comunitats 
més castigades).

Com ajuden? este projecte arreplega llibres (de 
tot tipus menys enciclopèdies i llibres de text). 
l’Ajuntament de Banyeres farà arribar els llibres a 
la seu de València. 

Més informació en www.ong-aida.org

DeL 20 De maig aL 3 De Juny

CésAR bARCELÓ 

exposició d’il·lustracions a la Biblioteca Pública 
Municipal (C/ la Malena, 15).

EXPOsICIÓ sOnORA, originals en xicotet format 
10x15cm. Gouache sobre paper.



TEATRE EN CASTELLÀ 

• Dissabte, 4 de juny • 5€
• A les 19’30 h • Teatre Principal

Companyia “Espacio Imaginado” presenta

DE MUTUO ACUERDO
una comèdia que combina música i text. una reflexió sobre els 
extrems als que es pot arribar en les intrincades negociacions 
d’una separació.
Amb l’actuació del banyerí ELIsEO GARRIdO ARACIL.

Sábado, 4 de junio. Teatro Principal
• A las 19’30 h.
• De muTuO aCueRDO

de la Compañía espacio imaginado  
• Precio entrada: 5€ 



CONTA-CONTES 

• Divendres, 10 de juny
• A les 11’00 h.
• Escola Infantil Municipal

La Caseta Teatro presenta

LA BIBLIOTECA 
DELS RATOLINS
una història basada en els contes d’Arnold lobel, el ratolinet 
Pérez i ratolí de camp i de ciutat. Contes, activitats i jocs.

Viernes, 10 de junio
Escoleta Infantil Municipal
• A las 11’00 h.
• La BiBLiOTeCa DeLS RaTOLinS

de la Caseta teatro 



TEATRE INFANTIL pROFESSIONAL

• Dijous, 16 de juny
• A les 12’00 h • Teatre Principal

Teatro La Tartana presenta

HANSEL y GRETEL
Perduts al bosc, Hansel i Gretel hauran de fer front als perills 
que van eixint, fins arribar a la fabulosa “Casa de caramel”, on 
una terrible bruixa els atraparà. les pàgines del conte clàssic es 
fan realitat d’una manera molt especial a través de la música  
de l’òpera d’engelbert Humperdinck.
Activitat adreçada als xiquets i xiquetes d’Educació Infantil 
i Primària  dels centres escolars de banyeres de Mariola.

Jueves, 16 de junio. Teatro Principal
• A las 12’00 h.
• HanSeL y gReTeL

de teatro la tartana   
• Teatro infantil 



DANSA

• Dissabte, 28 de maig
• A les 20’00 h • Teatre Principal
• Donatiu: 7€

X GALA DE BALLS DE SALó
A benefici de l’Associació de Malalts d’Alzheimer.

sábado, 28 de mayo. Teatro Principal
• A las 20’00 h.
• X gaLa De BaiLeS De SaLón
• Donativo: 7€ 



• Divendres, 3 de juny • A les 20’00 h.
• Casa de Cultura-Teatre Beneficència 

REFLEXIONS ENTORN
A LA NOSTRA FESTA
DE MOROS I CRISTIANS
A cura de Miguel Sempere Martínez.

Viernes, 3 de junio. Casa de Cultura
• A las 20’00 h.
• COnfeRenCia De:

migueL SemPeRe maRTínez

CONFERèNCIA



• Dissabte, 11 de juny
• Teatre Principal 
• A les 19’00 h.
• Donatiu: 3€

Projecció del documental

SUEÑOS DE SAL
Quatre vides. Quatre somnis com exemple de superació 
en temps de crisi.
Millor pel·lícula documental. Premis GOYA 2016.
dirigit per Alfredo Navarro.

A benefici de CREU ROJA i CÀRITAS.

sábado, 11 de junio. Teatro Principal  
• A las 19’00 h.
• Proyección del documental 

SueÑOS De SaL 
• donatiu: 3€

CINEMA



sábado, 18 de junio. Teatro Principal
• A las 20’00 h.
• XViii mueSTRa De DanzaS POPuLaReS

Grupo de Jotas Peña Sajeño-Alagonesa” y “Grup de danses Aires de Mariola”  
• Donativo: 3€

FOLkLORE

• Dissabte, 18 de juny • A les 20’00 h.
• Teatre Principal • Donatiu: 3€ 

XVIII MOSTRA DE BALLS pOpULARS
Amb l’actuació del GRUPO dE JOTAs PEñA sAJEñO-ALAGOnEsA dE sAX I EL 
GRUP dE dAnsEs AIREs dE MARIOLA.
el “Grupo de Jotas Peña Sajeño-Alagonesa” de Sax va nàixer fa 29 anys arran de l’agermanament 
de Sax amb Alagó (Saragossa). Han participat en nombrosos festivals, trobades i intercanvis 
de grups folklòrics a la seua comarca i sobretot a Castella la Manxa i Murcia. les jotes que 
interpreten són d’estil i ball aragonés. Anualment interpreten la “Misa Baturra o aragonesa” a 
Alacant i a Sax. l’agrupació està formada per unes 40 persones implicades en l’escola infantil, 
grup de ball, rondalla i cant. els directors són María Azorín del grup de ball i Carlos rodríguez 
de la rondalla i cant.



Divendres, 20 de maig
CEIP Alfonso Iniesta

Gala activitats extraescolars 
del CEIP Alfonso Iniesta.

Viernes, 20 de mayo
CEIP Alfonso Iniesta

Gala de actividades extraescola-
res del CEIP Alfonso Iniesta.

dilluns, 13 de juny 
Dimecres, 15 de juny
20’00 h. Teatre Principal

Audicions del Conservatori 
Municipal. Entrada lliure

Lunes, 13 de junio
Miércoles, 15 de junio

Audiciones del Conservatorio 
Municipal. Entrada libre

Divendres, 17 de juny 
Pati del col·legi

Fi de Curs del
CEIP Alfonso Iniesta.

Viernes, 17 de junio
Patio del colegio

Fin de curso del
CEIP Alfonso Iniesta.

Divendres, 17 de juny 
Teatre Principal

Fí de curs 2n. de bAT de l’IEs 
Professor Manuel Broseta.

Viernes, 17 de junio
Teatro Principal

Fin de curso 2º de bAT del IEs 
Professor Manuel Broseta.

AGENDA D’ACTIVITATS
A

genda de A
ctividades



dissabte, 18 de juny
Casa de Cultura 

Fi de curs de 4t ESO del 
CP Fundació Ribera.

sábado, 18 de junio
Casa de Cultura

Fin de curso de 4º de ESO
del CP Fundación Ribera.

diumenge, 19 de juny 
A partir de les 11’00 h.
Parc Vil·la Rosario

Encontre de boixets i fira 
solidària. Organitza: Associació 
d’Ames de casa Lucentum i associa-
cions de caràcter solidari.

domingo, 19 de junio
Parque Villa Rosario

Encuentro de bolillos y feria 
solidaria.

dimarts, 21 de juny
Pati del col·legi

Fi de Curs del
CP Fundación Ribera.

Martes, 21 de junio
Patio del colegio

Fin de curso del
CP Fundación Ribera.

dijous, 23 de juny
20’00 h.Teatre Principal.

Fi de curs del Conservatori 
Municipal de Música.

Jueves, 23 de junio
Teatro Principal

Fin de curso del Conservatorio 
Municipal de Música.AG
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AGENDA D’ACTIVITATS
A

genda de A
ctividades

dissabte, 2 de juliol
A les 20’30 h.

XXXII Festival de Bandes de 
santa Maria Magdalena.

Actuació de La societat Musical de banyeres de Mariola, dirigida per José 
Mira Marín i l’Associació Musical L’Avanç del Campello dirigida per luis 
Seguí Compañ.

Organitza: Societat Musical de Banyeres de Mariola, Comissió de Festes de San-
ta Maria Magdalena i Ajuntament de Banyeres de Mariola.

sábado, 2 de julio
A las 20’30 h.

XXXII Festival de Bandas de 
santa Mª Magdalena.

dissabte, 2 de juliol
A partir de les 19’30 h.
Alcoi

XII Aplec de danses dels Po-
bles de la serra de Mariola.

sábado, 2 de julio
Alcoi

XII Encuentro de danzas de 
la serra de Mariola.

Del 4 al 14 de juliol
Pati de la Malena
Casa de Cultura

CInEMA d’EsTIU. Cinema a 
la fresca projecció de Docu-
mentals i Cinema Clàssic. 

Del 4 al 14 de julio CInE dE VERAnO.



SI VOLS REBRE LA pROGRAMACIó pER CORREU ELECTRòNIC ENVIA’NS 
EL TEU CONTACTE A E-MAIL: CULTURA@pORTADEMARIOLA.COM 
NORMES DEL TEATRE pRINCIpAL DE BANyERES DE MARIOLA
• La programació pot estar sotmesa a canvis que s’anunciaran oportunament • Si per causa de força major es 

suspèn algun espectacle que ha tingut venda d’entrades, es tornaran els diners • En les entrades amb descompte, 

es demanarà l’acreditació oportuna a l’ accedir al Teatre Principal • Les portes del Teatre s’obrin 30 minuts abans 

de començar l’espectacle o concert • Es prega puntualitat • No es permet menjar o beure dins de la sala durant 

les representacions teatrals i els concerts • Durant la representació o concert, es prega que desconecten els telè-

fons mòbils, alarmes de rellotge, etc • No està permès realitzar fotografies o gravacions si no hi ha autorització 

expressa • Quan es tracta d’una activitat de lliure accés en ningun cas es sobrepassarà l’afora-
ment del teatre que és de 386 localitats (llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana).

INFORMACIó GENERAL
Venda d’entrades:
Biblioteca Pública Municipal
taquilla del teatre Principal un 
hora abans de l’espectacle.

Horari de venda d’entrades:
d’11 h. a 13 h.

Reserva d’entrades:
al telèfon 966 567 766

Mantint-te informat, en tot 
moment, de l’agenda cultural, 
amb la nova App de l’Ajuntament.

*La programació pot tindre canvis que s’anunciaran oportunament.
descarrega’t 

ací l’App
www.portademariola.com


