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23/OCT-2/NOV.  
EXPOSICIÓ

Divendres i dissabte: 
de 19:00 a 21:00h. 

Diumenge i festius: 
d’11:30 a 13:00h. i de 18:00 a 20:00h. 
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Jami Blanes presenta  

AMB EL 
CASTELL 
VIGILANT 

divendres 20/NOV. 18:00h.

Màxim 10 persones.
Aforament limitat.

Espai expositiu 
del teatre

S’aplicarà en 
l’aforament 
la normativa 

vigent.

Impartit per
CLARA 

BERENGUER

Què és un club de lectura? Un espai 
per a llegir en grup, on els xiquets 
i xiquetes poden parlar de llibres 
després d’una lectura compartida.

I què farem al club de lectura de 
Banyeres? Llegirem en veu alta 
un àlbum. Parlarem de la història 
i viatjarem cap a altres mons, 
descobrirem tots els personatges i 
donarem la nostra opinió.

CLUB DE 
LECTURA
D’ÀLBUMS IL·LUSTRATS PER A 
XIQUETS I XIQUETES ENTRE 7-9 ANYS
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Diari de confinament amb imatges semblants a les que es podien veure des de 
qualsevol llar de Banyeres de Mariola: carrers buits, cels plujosos, finestres 
il·luminades, veïnat assomat al balcó... La sèrie de 99 fotografies està captada 
des d’una única casa del poble sense eixir al carrer, des del terrat o des de les 
finestres.

6-29/NOV. 
EXPOSICIÓ
FOTOGRÀFICA

EXPOSICIÓN: CONFINAMENT de Josep Miquel Martínez. 6 - 29 de noviembre.

Divendres i dissabte: de 19:00 a 21:00h. 
Diumenge i festius: d’11:30 a 13:00h. i de 18:00 a 20:00h. 

S’aplicarà en l’aforament la normativa vigent.

Josep Miquel Martínez presenta  

EXPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA 

Espai expositiu 
del teatre
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Gabriela López s’endinsa en la seua memòria, on habiten els 
records del seu passat com a mestra. A través de la seua evocació 
ens trobarem amb alguns dels personatges i esdeveniments 
més importants de l’Espanya de principis del segle XX. Basat en 
el llibre de Josefina Aldecoa, este espectacle és un homenatge 
a tots els mestres que van lluitar per educar este país en una 
època de pobresa, ignorància i opressió.

Sábado, 21 de noviembre. Cactus Teatro presenta HISTORIA DE UNA MAESTRA. 
Teatro Principal. A las 19:00h. 

CACTUS TEATRO presenta     

HISTORIA
DE UNA MAESTRA

Teatre professional

Teatre Principal

dissabte   
21/NOV. 
19:00h.

Direcció
Gemma Miralles 

Interpretació i adaptació
Paula Llorens 

Il·luminació
Víctor Antón 

Vestuari
Joan Miquel Reig 

Caracterització
Mercedes Luján

En castellà.
Aforament limitat.

Conselleria d’Educació
Investigació, Cultura i Esports

Preu entrada: 5€ 
Reserva: T. 966 567 315
Venda: taquilla del teatre i divendres 20, de 16:00 a 20:00h. 
en la biblioteca. Mesures anti-Covid’19.

“Creo que Paula 
Llorens acerca esta 
historia al público 
con una sensibilidad 
y un respeto extremos 
hacia la historia, las 
mujeres y el oficio de 
la enseñanza. Estoy 
segura de que muchos 
comprarán la novela 
nada más salir del 
teatro o sentirán el 
impulso de conocer 
mejor la figura de 
los maestros y las 
maestras de la guerra 
y la posguerra”. 
(Irene Rodrigo, Una 
habitación propia)
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Una adaptació teatral de textos d’Isabel-Clara 
Simó i Carmelina Sánchez Cutillas per Neus 
Francés Vañó. Interpretada per Ana Vañó Cerdà, 
Irene Santonja Sempere, Alba Garcia Blanquer, 
Maria Francés Vañó i Esther Ivars Pérez. 
Il·luminació: Daniel Serrano Francés.
Fotografia: Pablo Albero Ferre.

Domingo, 22 de noviembre. Sibil·la Teatro presenta ALLÒ QUE SOM. 
Teatro Principal. A las 18:00h. 

Teatre Principal

diumenge   
22/NOV. 
18:00h.SIBIL·LA TEATRE presenta     

ALLÒ QUE SOM

Entrada lliure amb invitació. 
Inscripció prèvia: T. 966 567 766
Aforament limitat.

Teatre NO professional

Amb motiu del
DIA CONTRA LA 
VIOLÈNCIA DE 

GÈNERE
(25 de novembre)



Sábado 28 y domingo 29 de noviembre. Conciertos de Santa Cecilia. 

28-29
NOVEMBRE 

66

SOCIETAT MUSICAL BANYERES DE MARIOLA

AGRUPACIÓ MUSICAL LA NOVA

Dissabte, 28 i diumenge 29  de novembre

CONCERTS 
EXTRAORDINARIS 
EN HONOR DE SANTA CECÍLIA 
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La biennal d’Arts Plàstiques ArtNostre és una exposició itinerant d’obres d’artistes 
plàstics contemporanis que circula per diferents municipis de l’Alcoià i el Comtat. La 
finalitat d’aquesta iniciativa és promoure l’intercanvi cultural i la comunicació entre 
els artistes de les comarques, a la vegada que s’incrementa l’oferta d’exposicions 
artístiques als municipis i es dóna difusió a l’obra d’artistes contemporanis. El 
guanyador de la VI Biennal d’Arts Plàstiques ArtNostre, el fotògraf Toni Miranda, va 
rebre el premi en la inauguració de la primera exposició de l’edició, a Muro.

7

ART NOSTRE ’19  

VI BIENNAL
D’ARTS PLÀSTIQUES

Espai Expositiu 
del Teatre

4-20/DES. 
EXPOSICIÓ
ITINERANT

Divendres i dissabte: de 19:00 a 21:00h. 
Diumenge i festius: de 18:00 a 20:00h. 

Aforament reduït. Mesures anti-Covid’19. 
Visites en grup concertades si l’aforament ho permet.

Inauguració
DIVENDRES 

4 /DESEMBRE 
19:00h.

EXPOSICIÓN: ART NOSTRE ’19. VI BIENAL DE ARTES PLÁSTICAS. 
Del 4 al 20 de diciembre. Espacio de Exposiciones del Teatro.

VI BIENNAL D’ARTS PLÀSTIQUES

Exposició itinerant



Sábado 5 y domingo 6 de diciembre. Horarios: 16:15 y 18:45h. Teatro Principal.

TROLLS 2
GIRA MUNDIAL

Dissabte 5 i diumenge 6 de desembre. 
Dues sessions: 16:15 i 18:45h.
Preu entrada: 4,50€ adults i 4,00€ xiquets i xiquetes.

5-6/DES. 
16:15/18:45h.
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Poppy i Branch descobreixen que la seua tribu de Trolls és només una de les sis 
que existeixen, que la resta estan repartides en sis regnes i consagrades a sis tipus 
diferents de música: funk, country, tecno, clàssica, pop i rock. Prepara’t, perquè els 
Trolls estan a punt d’expandir els seus horitzons musicals a un nivell de decibels 
que mai abans havies imaginat.

Mesures Anti-Covid’19: Aforament reduït. Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un 
adult. Presa de temperatura a l’entrada del teatre. Desinfecció de les sabates. Registre d’assistents. 
No es podrà menjar dins del teatre. Ús obligatori de las mascareta. Distància de seguretat

Teatre Principal



Quan David i Toni coneixen Laura, aquesta es converteix en 
l’ajudant perfecta per contar les aventures de Pinotxo. Tots tres 
s’endinsen en un món de maquillatge, perruques i vestuari que 
ens permetrà conèixer els protagonistes de les peripècies del 
conegut titella de fusta. La decisió de Gepetto de construir-se 
una titella; l’arribada de la Fada Blava; les estranyes converses 
amb Grillet; l’aventura al teatre de titelles d’Stròmboli; els en-
ganys de Rabosa i Gata... i l’entrada en escena de la gran balena 
disposta a engolir-se tot el que troba a la mar. 

99

TRENCADÍS presenta  

PINOTXO
UN MUSICAL D’AVENTURES

Teatre Principal

diumenge   
20/DES. 
17:00/19:30h.

Domingo, 20 de diciembre. PINOCHO. 17:00 y a las 19:30h. Teatro Principal.

Preu entrada: 5€ 
Reserva: 
T. 966 567 315

Venda: taquilla del 
teatre i divendres 18, 
de 16:00 a 20:00h. en 
la biblioteca.

Teatre professional 
per a tots els públics

Conselleria d’Educació
Investigació, Cultura i Esports

NADÀLIA
ACTIVITATS
Mesures anti-Covid’19.

Aforament reduït. 
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Casa de Cultura

AMIRA, L’ÚLTIMA FLOR DE LA MUNTANYA.  Presentación novela histórica. 
Viernes, 18 de diciembre. A las 20:00h. Casa de Cultura.

divendres  
18/DES. 
20:00h.

Aforament limitat. Si hi 
vols assistir telefona a la 
biblioteca 966 567 766

AMIRA
L’ÚLTIMA FLOR DE LA MUNTANYA

AMIRA
de Just I. Sellés

Presentació de la novel·la històrica del Just I. Sellés.
Un emocionant viatge al col·lapse andalusí de La Muntanya 
en temps del visir al- Azraq.

Amb la projecció de l’audiovisual”Desperta Diània”.



Lunes, 21 de diciembre. Casa de Cultura. A las 19:00h. EL DÍA MÁS CORTO.
Lunes 28 y martes 29 de diciembre. CINE. A las 16:15 y las 19:15h. Teatro Principal.

EL DIA MÉS CURT  
(ED+C) 

CINEMA 
AL TEATRE

dilluns   
21/DES. 
19:00h.

És un esdeveniment anual que ja se celebra amb èxit el 21 de desembre, dia del 
solstici d’hivern. L’objectiu fonamental és donar a conèixer a tot tipus de públic el 
curtmetratge, a través de projeccions de cine gratuïtes. Durant 45 minuts veurem 
curtmetratges espanyols d’allò més interessants i diferents. 

T’ESPEREM.

Casa de Cultura
Teatre Beneficència

Entrada lliure amb invitació. 
Inscripció prèvia: T. 966 567 766. 

Dilluns 28 i dimarts 29 de desembre. 
Dues sessions: 16:15 i 19:15h.
Preu entrada: 3,50€ adults i 3,00€ xiquets i xiquetes.

PEL·LÍCULA PER 
CONFIRMAR

11

NADÀLIA
ACTIVITATS
Mesures anti-Covid’19.

Aforament reduït. 




