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DissAbte, 18 De gener

De matí: Activitat mediambiental.

A partir de les 20:00h. 
• Foguera a la plaça Major. 
• Ambientació musical per 

l’Agrupació Musical La Nova. 
• Jocs per a menuts i grans amb la 

col·laboració del Grup Scout Edelweiss.

A partir de les 22:00h. 
• Actuació del grup folk “rAsCAnYA” 

amb gogofolk.

Celebrem la Festa de Sant Antoni del Porquet 

DIA De LA
LLOnGAnIssA

Plaça Major

CELEBRAMOS LA FIESTA DE SANT ANTONI. Sábado, 18 de enero: Actividad medioam-
biental. A partir de las 20:00h. Hoguera, ambientación musical, juegos y baile folk. 
domingo, 19 de enero: Pasacalle, bendición de los animales y exhibición.

18-19
gENER

unA nit 
diferent 
A LA vorA 
DeL FoC!

Organitza: AMABA amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Banyeres de Mariola.

DiuMenge, 19 De gener
Cercavila, benedicció de 
animals i exhibició.

Organitza: Ajuntament de 
Banyeres de Mariola.
Col·labora: Agrupació 
Musical La Nova i Grup Scout 
Edelweiss.
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Confraria de Sant Jordi presenta 

VI nIT D’HUMOR

25-26
gENER

teatre Principal

Associacions i Entitats

Vi noche de huMor de la Confraria de Sant Jordi. sábado, 25 de enero a las 19:00 h.  
domingo, 26 de enero a las 18:30 h. Teatro Principal. Donativo: 6€

• Dissabte, 25 de gener. 19:00h. 
• Diumenge, 26 de gener. 18:30h.

Donatiu: 6€. Venda d’entrades en: llibreria-papereria Baldomero

MonÒleGs, actuacions musicals i números còmics
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Maduixa teatre celebra els seus pri-
mers 15 anys com a companyia amb un 
espectacle que combina la dansa amb 
l’ingeni, l’audiovisual i les arts plàsti-
ques. 

Les protagonistes de LÙ són dos xi-
quetes que, malgrat la seva curta 
edat, es veuen obligades a treballar 
en condicions duríssimes. Elles, però, 
aconsegueixen sobreviure dia rere dia, 
exhibint una resiliència poc habitual 
contra l’adversitat. Potser és perquè 
el seu món interior, l’univers imagina-

ri on es refugien, els permet fer front 
al patiment i la injustícia. Treballen, 
però també juguen. I en els seus jocs 
reflecteixen els seus somnis i anhels: 
una llar i una família. Us ho explicaran 
si els doneu l’oportunitat d’alliberar la 
seva imaginació i, en especial, la seva 
creativitat. 

Amb un títol que en xinés significa 
“camí”, aquest muntatge ens intro-
dueix en la màgia i la poesia d’aquest 
món plàstic a partir de punts, línies i 
formes. 

Maduixa Teatre presenta   

LÙ
un espectacle de dansa per a públic familiar.
recomanat a partir de 4 anys. duració: 40 min.
Teatre-dansa professional

dissabte  
1/FEBRER 
18:30-19:30h.

teatre Principal

sábado, 1 de febrero: Maduixa presenta lÙ.Teatro Principal.  Dos funciones: a las 
18:30 y a las 19:30h. Precio entrada: 6€ / 4€.

preu entrada: 
6€ / 4€ (menors de 18 anys i jubilats)

PREMI

18:30 h. Primera funció.
19:30 h. Segona funció.
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Aretha y Los Franklin presenten 

De VUeLTA 
AL sOUL 

dissabte  
8/FEBRER 
19:30h.

teatre Principal

les millors versions de les grans veus del soul, 
Aretha franklin, tina turner, ray charles...

sábado, 8 de febrero: Teatro Principal. 19:30h. ArethA y los frAnKlin presentan 
de VueltA Al soul. Precio entrada: 6€

preu entrada: 6€

Veu principal: Anes León • Vocalistes: Yasmina Carbonell i Tamara Millán
Teclats: Juanjo Bosque • Guitarra: Pablo Alma • Baix: Isidro Gosálbez
Bateria: Toni Molina • Saxo: Fran Ramos

Patrocina:
Institut Valencià de Cultura, 
Ajuntament de Banyeres de Mariola
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PePITA I MARIUA
Teatre Professional

preu entrada: 6€ / 4’50€ (Carnet jove, menors de 18 anys, jubilats i en l’atur)

Maria Juan és actriu, còmica, pallassa 
i monologuista. La seua capacitat 
d’improvisació sobre l’escenari l’ha 
convertida en una show-woman tot 
terreny. Actualment compagina els 
seus espectacles amb la col·laboració 
en diversos programes televisius 

(Comediants, Assumptes Interns i Al 
mal nom bona cara) en À Punt.

pepa cases és actriu, ballarina, 
cantautora, docent, escriptora, gestora 
cultural, comunicadora inesgotable i 
conversadora insaciable. 

són MAriA JuAn i PePA CAses. un espectacle d’humor, de monòlegs, d’impro-
visació i de moltes sorpreses perquè amb estes dos còmiques valencianes mai 
se sap què pot passar...

domingo, 1 de marzo: pepitA y MAriuA. Teatro Principal. 18:30h. 6€ / 4’50€.

teatre Principal

Patrocina:
Institut Valencià de Cultura, 
Acadèmia Valenciana de la Llengua
Ajuntament de Banyeres de Mariola

celeBreM el diA de lA donA (8 de març)
La programació definitiva de les XXXII Jornades de la Dona 
s’anunciarà oportunament.

diumenge   
1/MARç 
18:30h.
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Diversos artistes plàstics de Banyeres de Mariola encetaran la primavera tot 
intervenint  artísticament en el pati de la Biblioteca Pública Municipal. Com que 
abril és el mes del llibre i de la lectura, la intervenció va de llibres.

Els artistes treballaran a l’espai i el públic podrà participar en el procés votant 
els seus llibres favorits perquè apareguen al mural. 

Si l’oratge no ho permet, l’activitat es traslladarà a un altra data.

ACCIÓ 
ARTÍsTICA 
COL·LeCTIVA
A lA BiBliotecA púBlicA MunicipAl

3-4/ABRIL 
ACCIÓ
ARTÍSTICA

3 y 4 de abril: Acción ArtísticA colectiVA. Biblioteca Pública Municipal.

vine A 
vore ALs 
nostres 
Artistes

7



domingo, 29 de marzo: AGrupAció MusicAl lA noVA. Teatro Principal. 19:00h.
domingo de ramos,  5 de abril: societAt MusicAl de BAnyeres de MAriolA.

diumenge de rams 5/ABRIL
MASET MOROS VELLS
CONCERT DE MÚSICA FESTERA

sOCIeTAT MUsICAL 
BAnYeRes De MARIOLA

CONCERT DE MÚSICA FESTERA

AGRUPACIÓ
MUsICAL LA nOVA

diumenge 29/MARç 19:00h. 
TEATRE PRINCIPAL

Associacions i Entitats

JA tot 
És festA!
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Viernes, 17 de abril: concierto AniVersArio conserVAtorio MunicipAl de 
Banyeres de Mariola. Teatro Principal. 20:00h. Entrada libre con invitación.

Conservatori Municipal de Banyeres de Mariola presenta

COnCeRT:
ALUMnes I ex-ALUMnes
D’InsTRUMenTs De CORDA 
entrada amb invitació
Retirada d’invitacions: Biblioteca Pública Municipal

divendres 
17/ABRIL 
20:00 h.

teatre Principal

10



teatre Principal

Associacions i Entitats

Grup de Teatre Jove presenta 

I... QUe VIsQUen
eLs nÓVIOs!

18-19
ABRIL

• Dissabte, 18 d’abril. A les 20:30h.
• Diumenge, 19 d’abril. A les 18:00h.

Sábado, 18 de abril a las 20:30h. Domingo, 19 de abril a las 18:00h. Teatro Principal. 
“i…Que VisQuen els nóVios!”.

Preu d’entrada: 4€. Venda anticipada: rebombori

un intent de tragicomèdia. una obra d’irene santonja i Jordi Castelló.

TEATRE NO 
PROESSIONAL 
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Organitza:
AMPA del CEIP Alfonso Iniesta
Col·labora: 
Ajuntament de Banyeres de Mariola 
(Regidoria d’Educació)

• 29 de enero. JornADAs De CuLturA 
CLásiCA 2020. Conferencia de Ignasi 
Grau Mira. Teatro Principal.

• 31 de enero. ConFerenCiA De LA 
PeDiAtrA LuCíA gALán. Teatro 
Principal. 

• 14 de febrero. PresentACión De 
Libros. Biblioteca Pública.

• 6 de marzo. ForMACión 
bibLioteCAriA Y AniMACión A LA 
LeCturA. Alumnos de 2º y 3º de 
primaria.

• 23 y 24 de marzo. CAMPAñA De 
teAtro en ingLÉs 2020.

dimecres 
29/gENER
12:30 h.

CONFERèNCIA

ARQUeOLOGIA I èPOCA 
AnTIGA A BAnYeRes I eL 
seU enTORn

LA nOsTRA 
CULTURA 
CLàssICA
A cura d’IGNASI GRAu MIRA, 
arqueòleg, Catedràtic de la 
universitat d’Alacant.

divendres 
31/gENER 
19:00 h.

CONFERèNCIA

eDUCAR 
en LAs 
eMOCIOnes 
en LAs sUYAs
Y en LAs nUesTRAs
A cura de LuCÍA GALÁN, metgessa 
especialista en pediatria, escriptora i 
sòcia fundadora i directora mèdica de 
Centro Creciendo.

TEATRE
PRINcIPAL

preu d’entrada: 
socis de l’AMpA: 12€ / no socis: 15€. 
Reserva d’entrades: Tf: 696 833 999 (Lorena).
Duració: 2 hores i 30 minuts. 
En acabar signatura de llibres.

ACTIVITATs 
eDUCATIVes
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divendres 
14/FEBRER 20:00h.
a la Biblioteca.

dilluns 
23/MARç
al Teatre Principal.

Forum the Company.
4t, 5é i 6é de primària

THe neW LITTLe PRInCe
1r, 2n i 3r d’ESO: 

esCAPe ROOM
4t d’ESO i 1r i 2n de BAT

sPeeCH BALLOOn

PRESENTACIó DELS LLIBRES
de Javier Martínez Balanza. 

Audiollibre: eL PeZ nARAnJA 
un libro para la felicidad.

eL PeIx TAROnJA un llibre 
per a la felicitat (traducció al valencià 
d’Elvira Ferre Tortosa).

KALeIDOs en busca de la 
sabiduría (segona part de Kaleidos el 
despertar).

divendres 
6/MARç
Animació a la lectura per als 
alumnes de 2n i 3r de primària. 
Formació Bibliotecària i animació 
a cura de NURIA URIOZ

COnTes DIns 
D’UnA CAIxA

cAmPANyA
TEATRE

EN ANgLéS

dimarts 

24/MARç
al Teatre Principal.

1r, 2n i 3r de primària: 
tolon tell on Children’s Theatre 
Company presenta 

In THe WATeR.

AcTIvITATS 
EducATIvES I 
dIvERTIdES
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•  divendres, 24 de gener. GAlA dels Viii preMis eMprenedors de lA 
MAncoMunitAt de l’AlcoiÀ i el coMtAt. Agres 2020.

•  dissabte, 22 de febrer. desfilAdA de cArnestoltes. 
A les 18:00h. al Llavadoret (Inscripció al Concurs). A les 18:30h. comença 
el cercavila i acaba a la plaça de l’Ajuntament, seguidament vii Concurs de 
Carnestoltes.
1r Premi: Disfressa grupal 200€ (creació pròpia).
1r Premi: Disfressa grupal 150€ (originalitat).
1r Premi: grupal o parella infantil 100€ (de 0 a 12 anys) (creació pròpia).
1r Premi: grupal o parella infantil 100€ (de 0 a 12 anys) (originalitat).

*Inscripció prèvia al Casal de la Joventut.

•  del 28 de febrer al 15 de març. eXposició dels cArtells presentAts Al 
concurs de les festes de Moros i cristiAns 2019.
Espai Expositiu del Teatre.
Horari de visites:
Divendres i dissabte de 19 a 21:00h.
Diumenge i festius: de 18 a 20:00h.

•  diumenge, 8 de març: Acte de Lliurament dels 
preMis dels concursos infAntils de les 
festes 2020. Amb l’actuació del MAG ruBen 
ApArisi. Teatre Principal. 12:00h. Entrada lliure 
amb invitació.

•  dilluns i dimecres, 9 i 11 de març. 
Teatre Principal. 20:00h. Entrada lliure. Audició de l’AluMnAt del 
conserVAtori de MúsicA.

•  diumenge, 15 de març. Teatre Principal. 18:00h. Entrada lliure. Presentació de 
lA reVistA-proGrAMA de les festes de Moros i cristiAns en honor de 
Sant Jordi 2020. Amb l’actuació de l’AGrupAció MusicAl lA noVA.

•  del 26 de març al 5 d’abril. Exposició.
ApAdis 1970-2020. 50 Años de ilusiones e inclusión.

•  divendres, 27 de març. El Grup de Teatre de l’IES Professor Manuel Broseta 
presenta espérAMe en el cielo. de Miguel Mihura i Álvaro de Laiglesia. 

AGenDA
D’ACTIVITATs

RUBEN APARICI

La cartellera cinematogràfica 
s’anunciarà dies abans de la seua 
projecció. Estigueu atents/es!
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culturA
“Conjunt de coneixements que permet a algú desenvolupar el seu judici crític. 

Conjunt de maneres de vida i costums, coneixements i grau de desenvolupament 
artístic, científic, industrial, en una època, grup social, etc.” 

IDenTITAT CULTURAL
“Conjunt de valors, tradicions, símbols, creences i maneres de comportament 
que funcionen com a element cohesionador dins d’un grup social i que actuen 
com a substrat perquè els individus que ho formen puguen fonamentar el seu 

sentiment de pertinença.“

Definició de la RAE

Vols reBre lA 
proGrAMAció per e-MAil? 
enViA’ns el teu contActe A: 
culturA@portAdeMAriolA.coM 

norMes del 
teAtre principAl
• La programació pot estar sotmesa a canvis que 
s’anunciaran oportunament • Si per causa de 
força major es suspén 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 telèfons 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’aforament 
del teatre que és de 386 localitats (Llei 14/2010, 
de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana).

ReseRVA
d’entrAdes
966 567 766

VenDA
d’entrAdes
Biblioteca pública 
Municipal:
d’11:00h. a 13:00h.

taquilla teatre principal
un hora abans de 
l’espectacle.

www.portademariola.comORGANITZA I PATROCINA
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