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Encetem un nou any amb l’esperança renovada i la responsabilitat ferma. Esperança de seguir programant cultura, 
enfortint-la i estimant-la amb tota la nostra força. Responsabilitat de fer-ho amb les mesures necessàries per cuidar-
nos front al virus, de defensar la vida i l’alegria en els temps complicats que ens ha tocat viure.

Comencem l’any amb projectes nous com «les dones pintores», cicle de conferències que impartirà Joan Costa a la 
Casa de la Cultura, dedicat a pintores influents que han format i formen part de la història de l’art. També el cicle de 
«música clàssica a l’ermita» que omplirà d’harmonia un espai tan significatiu o el cicle de conferències sobre «l’Antic 
Egipte» que celebrarà la conferència número 100.

A la Sala Coll Alas tenim una exposició de Borja Abargues on aprofundeix en la memòria. Interessant treball que recull 
distints projectes al voltant de la memòria, des del punt de vista individual i social. Com deia Montserrat Roig; «si hi ha 
un acte d’amor, aquest és la memòria». Podrem gaudir d’aquesta exposició a partir del 29 de gener.

En el Teatre Serrano gaudirem de dos espectacles de primer nivell. L’espectacle «La panadera» és una coproducció 
amb la participació del Centro Dramático Nacional que narra la història d’una dona estigmatitzada a partir de la 
distribució, via xarxes socials, d’un vídeo sexual seu. Tema de plena actualitat en una obra escrita, dirigida i també 
protagonitzada per la valenciana, d’Alzira, Sandra Ferrús. El segon espectacle «Per fi sol» ens porta a Carles Sans, 
membre del Tricicle, que ens conta, amb molta ironia, tota una sèrie d’anècdotes vitals en la seua trajectòria de 40 
anys en la famosa companyia teatral.

Un nou any amb les forces renovades, l’alegria de poder compartir la cultura amb vosaltres i l’esperança de superar 
quant abans la maleïda pandèmia. Un nou any per retrobar-nos als espais culturals i populars de la nostra ciutat.

Nahuel González López
Regidor de Cultura a l’Ajuntament de Gandia
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 DISSABTE 15 DE GENER

PAU RIBA – DIOPTRIA 50

 Teatre del Raval

Pau Riba estrena al Teatre del Raval de Gandia ‘Dioptria50’ 
L’artista català prepara un concert especial d’agraïment a LaCasaCalba pel suport rebut 
després d’anunciar que pateix un càncer
Gandia, desembre 2021. LaCasaCalba torna a encetar la temporada de festivals d’hivern 
amb un clàssic, l’HOSTES, que en la seua onzena edició continua apostant per tot un 
ventall d’estils musicals en format reduït i tranquil de la mà de formacions de primer nivell. 
Set setmanes on s’alternaran propostes musicals que van des del jazz al rock passant pel 
pop o la música clàssica, a més d’un espai per a teatre familiar.

 20-25 €
L’aforament del teatre és reduït i es garanteixen totes les actuals mesures que dicta el protocol 
sanitari Covid19.

 www.lacasacalba.org

Música
Concerts



 DIUMENGE 30 DE GENER A LES 12:00H

Trio Barroc
Cicle Música Clàssica a l’ermita

 ERMITA DE SANT ANTONI

Comença una nova temporada del cicle, amb el Trio Barroc, format pels professors Tomás 
Estornell (flauta), Cristina Bernal (violoncel) i Telmo Gadea (piano), del Conservatori Pro-
fessional de Música “Josep Climent”, que oferiran un programa basat en el repertori barroc 
i clàssic, d’autors com ara Vivaldi, Haendel i Bach. Prèviament, els membres de la família 
Gadea-Fuster, alumnes de primer curs dels ensenyaments professionals en les especialitats 
de violí, viola, violoncel i contrabaix, interpretaran obres també de la mateixa època i estil. 

 ENTRADA LLIURE, fins a completar aforament. Accés imprescindible amb mascareta

Música
Concerts



 DILLUNS 3 DE GENER A LES 11:00H

 Esglèsia del Beato Andrés Hibernón

Cor Carmesina. Cançons populars i Nadales 

Mitjançant el treball i les activitats que fan, els membres del cor aprenen a escoltar, a cantar 
a varies veus, coneixer altres llengues i altres cultures, a tindre consciencia corporal i de la 
seua respiració, formen part d´un colectiu, i el mes important, gaudixen fent alló que més 
els agrada, cantar.

Concert benefic per al preventori, interpretant cançons populars i nadales.

Autora: Carola Woodward

Música
Concerts



  DISSABTE 15 DE GENER A 
LES 20H 

LA PANADERA 

Companyia: Centro Dramático Nacional, El 
Silencio Teatro, Iria Producciones
Text i direcció: Sandra Ferrús
Intèrprets: César Cambeiro, Sandra 
Ferrús, Elías González, Susana Hernández, 
Martxelo Rubio

 Teatre Serrano

La Panadera conta la història de Conxa, 
una dona de quaranta anys, encarregada 
d’un forn, casada, amb dos fills. Una dona 
amb una vida tranquil·la i feliç que un dia es 
desperta amb la notícia que per les xarxes 
socials corre un vídeo íntim seu mantenint 
relacions sexuals amb una parella que va 
tindre fa 15 anys. El vídeo ix ara a la llum 
i s’estén de manera incontrolada perquè 
aqueix home s’ha fet famós a Itàlia gràcies 
a un reality televisiu. La nuesa, la ràbia, la 
impotència, la vergonya i el dolor esguiten 
a tots els seus sers estimats.

 12-10-8 euros

  DIVENDRES 28 DE GENER 
A LES 20H

PER FI SOL

Companyia: Carles Sans
CO Direcció: José Corbacho I Carles Sans
Repartiment: Carles Sans
Autor: Carles Sans

 Teatre Serrano

Ara que Tricicle es pren un descans 
indefinit, Carles Sans, després de 40 anys 
en silenci, aprofita a PER FI SOL! parlar 
de divertides anècdotes professionals i 
personals viscudes durant tot aquest temps. 
Confessions tan sorprenents com que 
abans de convèncer els seus socis de formar 
una companyia es va interessar primer 
en les seves núvies, o com va aconseguir 
superar la seva última colonoscòpia mentre 
la doctora li parlava de Tricicle.
Aquest és l’espectacle que tots els seguidors 
de Tricicle voldran veure perquè es compta 
els secrets d’una companyia molt estimada 
que ha fet rècord de públic allà on ha anat.

 12-10-8 euros

Teatre
Serrano



 DIUMENGE 2 I DILLUNS 3 DE GENER A LES 17:15 I 18.30H 

BOLA
Cia. L’Horta Teatre (València)

Autoria i Direcció Kika Garcelán
Intèrprets Glòria Román i Pau Blanco
De 0 a 3 anys
Durada: 35 min.

 Teatre del Raval (Sala)

Bola és una proposta per a la primera infància, on Bola i Cub no es coneixen i han d’aprendre 
a conviure al mateix espai. L’espectacle tracta de la geometria de l’espai, de la forma de les 
coses que ens envolten, amb el joc com a punt de partida. Com a inspiració, els jocs de 
construcció que bé coneix el nostre xicotet públic. Forma, color i llum són les principals 
ferramentes d’aquesta creació.

  5€ anticipada; 6€ en taquilla

Teatre
del Raval



  DIMARTS 11 DE 
GENER A LES 19H

EL INFORME 
AUSCHWITZ

2021/94 min./Eslovàquia /
VOSE /NR-16 ANYS
Direcció: Peter Bebjak
Guió: Alfred Wetzler
Música: Mario Schneider
Fotografia: Martin Ziaran
Intèrprets: Noël Czuczor, 
Peter Ondrejicka, Wojciech

Narra la història real de Freddy 
i Valter, dos jueus eslovacs que 
van escapar d’Auschwitz en 
1944 i van aconseguir tornar a 
Eslovàquia, i la seua lluita per 
a convéncer a tots aquells que 
no volien veure la veritat.

  DIMARTS 18 DE 
GENER A LES 19H

EL AGENTE TOPO

2020/84 min./Xile/Per a 
tots els públics
Direcció i guió:Maite 
Alberdi
Música: Vincent van 
Warmerdam
Fotografia: Pablo Valdés
intèrprets: Documental, 
intervencions de: Sergio 
Chamy, Rómulo Aitken, 
Marta Olivares,

Sergio és un espia xilé.Se li ha 
oferit aquest treball després 
d’un càsting organitzat 
pel detectiu Ròmul, un 
investigador privat que 
necessita a un talp creïble per 
a infiltrar-se en una llar de 
jubilats. 

Cinema
CinePot

 Teatre Serrano

 Preu cine pot : 4 euros / 3 reduïda

  DIMARTS 25 DE 
GENER A LES 19H

TODAS LAS LUNAS

2021/102 min./ Espanya/
NR-16 anys
Direcció: Igor Legarreta
Guió: Igor Legarreta, Jon 
Sagalá
Música: Pascal Gaigne
Fotografia: Imanol Nabea
Intèrprets: Haizea Carneros, 
Itziar Ituño, Zorion Eguileor

Any 1876. Durant les raneres 
de l’última guerra carlista, 
una xiqueta és rescatada d’un 
orfenat per una misteriosa 
dona que habita en el profund 
del bosc. Malferida, i sentint 
estar a la vora de la mort, la 
xicoteta creurà veure en ella 
a un àngel que ha vingut a 
buscar-la per a portar-li-la al 
Cel. No tardarà a descobrir, a 
l’alba del nou dia, que aquest 
estrany ser li ha donat la 
vida eterna a canvi de la seua 
companyia. 



  DIMECRES 12 DE 
GENER A LES 19H

EL CAPITAN DE 
LOYOLA

1949/100 min./Espanya/
NR-16 años
Direcció i guió: José Díaz 
Morales
Música: Manuel Parada
Fotografia: Ted Pahle (B&W)
Intèrprets :Rafael Durán, 
Manuel Luna, Maruchi 
Fresno,

Pel·lícula que conta la vida 
d’Ignasi de Loyola, un religiós 
espanyol, fundador de la 
Companyia de Jesús

 Entrada Gratuïta

  DIMECRES 19 DE 
GENER A LES 19H

LA MISIÓN 

1986/125 min./Regne Unit/
VOSE/NR-18 años
Direcció: Roland Joffé
Guió: Robert Bolt
Música: Ennio Morricone
Fotografia: Chris Menges
Intèrprets: Robert De Niro, 
Jeremy Irons, Ray McAnally, 
Aidan Qui

Narra la història de Rodrigo 
Mendoza, un ex traficant 
d’esclaus, mercenari i assassí 
que busca la redempció 
convertint-se en jesuïta. Per a 
tal propòsit haurà de viatjar 
fins a la jungla tropical situada 
damunt de les cataractes de 
Iguazú. Allí, seguirà els passos 
del pare qui, acceptat pels 
guaranís sense més armes 
que la seua fe i una flauta, 
crea la missió de Sant Carles. 
La situació farà un tomb quan 
tots dos personatges, es veuen 
enfrontats per idees contràries 
en una intensa batalla per la 
independència dels nadius.

 Entrada Gratuïta

CICLE ANY JUBILAR SANT FRANCESC DE BORJA 

  DIMECRES 26 DE 
GENER A LES 19H

TERESA, EL 
CUERPO DE CRISTO

2007/101 min./Espanya/
NR -12 ANYS
Direcció i guió: Ray Loriga
Música: Ángel Illarramendi
Fotografia: José Luis Alcaine
Intèrprets: Paz Vega, Leonor 
Watling, Geraldine Chaplin, 
Álvaro de Luna

Segle XVI. Teresa de Cepeda 
y Ahumada es resisteix a 
acceptar el seu paper de dona 
en un món d’homes: no vol 
limitar-se a ser esposa i mare. 
Sent que ha d’haver-hi una 
cosa més elevada. Vol escriure, 
vol llegir, vol aprendre. A la 
recerca d’aqueix “alguna cosa” 
que li falta, ingressa en un 
convent de clausura. La seua 
decepció no pot ser major: 
després de les parets del 
claustre regna el materialisme 
i la mateixa frivolitat dels 
quals ella ve fugint. 

 Entrada Gratuïta

Cinema
CinePot



 DEL 27 DE GENER AL 27 DE FEBRER

BORJA ABARGUES 
MEMÒRIA 

 Sala Municipal d’exposicions Coll Alas. Plaça Escola Pia,1

La memòria és la capacitat que posseeix la nostra ment per a codificar, emmagatzemar i, 
posteriorment evocar, bona part de les nostres vivències personals i de la informació que 
rebem al llarg de la nostra vida.

El fotoperiodista Borja Abargues ens presenta un projecte format per sis històries amb un 
nexe comú: la memòria. Un viatge per allò que recordem, el que no volem recordar i el que 
no podem. 

De dilluns a dissabte de 10.30 a 14h i de 17.30 a 20h
diumenges i festius de 18 a 20h

Exposicions



 FINS EL 10 DE FEBRER

EL TEMPS SUSPÉS. 
ELS CAMPS PER A PERSONES REFUGIADES PALESTINES AL LÍBAN

Fotografies de Germán Caballero

 Sala Tossal del Centre Internacional de Gandia de la UV

El temps suspés: els camps de persones refugiades palestines al Líban és una exposició 
fotográfica del fotoperiodista Germán Caballero. És tracta d’un projecte que pretén apropar 
a la població general, tan joves com gent gran i sense distinció de sexe o procedencia, la 
realitat de la població, majoritariament palestina, que hi viu als camps de refugiats per a 
persones refugiades palestines al Líban. 

Exposicions





 FINS AL 9 DE GENER 

El Museu Arqueològic de Gandia (MAGa) es complau a convidar-vos a visitar la nova 
exposició permanent “ELS TREBALLS I ELS DIES. Viure a la ruralia en època ibera i 
romana”. Des del dia 23 de desembre, i de forma gratuïta fins al dia 9 de gener, la 
ciutadania podrà conéixer de primera mà totes les restes arqueològiques antigues que, 
durant les últimes dècades, s’han pogut recuperar a la comarca. Més d’un centenar de 
peces que ens acosten la realitat d’una societat rural que va viure a les nostres terres 
fa ja dos mil·lennis. L’horari del museu és de dimarts a dissabte de 9 a 19 hores i els 
diumenges de 10 a 14 hores.

El temps a l’Antiguitat girava al voltant dels ritmes de la natura i del camp, com a totes 
les societats camperoles. Sembrar, esquilar, veremar o fer cordell a la vora del foc és 
el que marcava el pas del temps mesurat pels equinoccis i els solsticis. Les estacions 
determinaven les activitats que cada família havia d’acomplir per a assegurar la seua 
supervivència, i així el temps quedava gravat en pedra any rere any. Un temps on 
només importaven els treballs i els dies.

 Museu Arqueològic de Gandia (MAGa)
Carrer de l’Hospital, 20, 46701 Gandia (València)
Informació: 96 295 95 40 / maga@gandia.org
Horari del MAGa: de dimarts a dissabte de 9 a 19 hores
i diumenges de 10 a 14 hores

Exposicions





LA MASÍA. AVINGUDA DEL GRAU

L’artista local, Pako MaldeCap, ha sigut l’encarregat de realitzar la intervenció a la 
façana de l’antiga fàbrica d’oli situada a l’avinguda del Grau | Es tracta d’una demanda 
de la Junta de Districte de Corea al departament de Cultura, que revitalitza l’espai i 
recorda l’essència del que va ser aquest emblemàtic edifici.

Tal com ha expressat MalDeCap, el color principal del mural representa els colors 
grocs-verdosos de l’oli. “Tenint en compte el record del que originalment era la fàbrica 
de la Masía, he volgut vincular-ho amb el temps present. Gent que passa; que es 
recolza sobre la façana; que viu la seua vida al costat de la Masía” 

El mural del mes



 DIMECRES 12 A LES 19:00H

Sofonisba Anguisola 
Cicle Les dones pintores

impartit per Joan Costa

 Casa de Cultura Marqués de González 
de Quirós

Comença un nou cicle de conferències, 
dedicat a algunes de les dones que han 
format part de la història de la pintura. En 
aquesta primera conferència es tractarà 
la figura de Sofonisba Anguisola (1535-
1625), considerada la pintora més cèlebre 
del Renaixement i que constitueix el 
precedent més il·lustre per a les dones que, 
en el nostre temps, volen dedicar-se a la 
pintura de forma professional. Ja en la Cort 
de Felip II o en el retorn a la Itàlia natal, 
el seu èxit la va convertir en personatge a 
visitar pels artistes contemporanis, com és 
el cas de Van Dick.

 ENTRADA LLIURE. Accés 
imprescindible amb mascareta

Conferències
 DIJOUS 13 A LES 19:00H

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “Más 
allá de la tristeza” 

de Maria Garcia Lliberós (Ed. Salamandra, 
2021). Presenta Agustina Pérez i col·labora 
Llibreria Ambra.

 Biblioteca Central. Sala d’Actes.

Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.



 DILLUNS 17 A LES 20:30H

Quan els astres determinaven 
el futur. El desenvolupament de 
l’astrologia en l’antic Egipte

XV cicle de conferències L’Antic Egipte, 
impartit per José Lull

 Casa de Cultura Marqués de González 
de Quirós

El que caracteritzava als astrònoms egipcis 
de l’època ptolemaica i romana és la seua 
ràpida adaptació a l’astrologia, constituint 
aquesta una tasca rellevant. El fet és que 
en els inicis de l’era cristiana, Egipte es 
va convertir en un gran centre d’estudi i 
difusió de diversos corrents astrològics. 
Es van escriure nombrosos tractats i es 
va precisar en l’estudi del moviment dels 
astres. Com es va associar l’astrologia a la 
pràctica astronòmica egípcia tradicional? 
Va haver-hi precedents en època faraònica 
que facilitaren la ràpida difusió d’aquesta 
disciplina? Aquestes i altres qüestions es 
plantejaran en la celebració de la conferència 
número 100 del cicle l’Antic Egipte. 

 ENTRADA LLIURE. Accés 
imprescindible amb mascareta

 DIVENDRES 14 A LES 19:30H

UN PASSEIG PER LA HISTÒRIA 
DE GANDIA: “Viure a la perifèria. 
La Safor ibera i romana a través 
de l’arqueologia”

a càrrec de Joan Negre i Emili Moscardó.

 Biblioteca Central. Sala d’Actes.

Sinopsi: des de temps més remots, l’àmplia 
conca de la Safor ha sigut un territori 
cobdiciat per les seues fèrtils terres, suau 
clima i abundants pluges.
Els darrers anys, l’arqueologia ens ha 
permés conèixer, de forma molt més 
detallada, com va anar construint-se aquell 
territori a les acaballes del Serpis, des dels 
primers poblats ibers fins a la consolidació 
del món romà. En esta xarrada, visitarem 
els principals jaciments arqueològics de 
la comarca, per a acostar-nos, de primera 
mà, al copiós patrimoni de l’antiguitat que 
s’amaga sota els nostres camps i cases. 
La xarrada també es podrà seguir en directe 
a través del canal de #BibliotequesGandia a 
Youtube.

Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.

Conferències



Conferències

 DIJOUS 20 A LES 19:30H 

CICLE: DONES SÀVIES: 
“Escriptores estatunidenques 
dels s. XIX i XX” 

a càrrec de Nieves Alberola Crespo.

 Biblioteca Central. Sala d’Actes.

Sinopsi: escriptores estatunidenques dels 
s.XIX i XX que van palesar, en els seus escrits, 
preocupacions i inquietuds compartides per 
moltes dones. S’abordaran les veus pioneres 
de Charlotte Perkins Gilman, Kate Chopin, 
Susan Glaspell i Dorothy Day. Prenent 
com a font d’inspiració la producció de les 
escriptores britàniques Jane Austen, les 
germanes Brontë i George Eliot (Mary Ann 
Evans), les escriptores nord-americanes es 
van atrevir a fer un pas més i reivindicar no 
únicament una identitat, sinó tota una sèrie 
de drets utilitzant la paraula, l’escriptura, com 
a eina. Les seues veus van ser una baula més 
en la lluita que van iniciar en el segle XVIII 
Olympe de Gouge i Mary Wollstonecraft.

Conferència dins del Cicle Dones Sàvies IV, 
amb la col·laboració de la UPV, CEIC Alfons 
el Vell i CEFIRE.
La xarrada també es podrà seguir en directe 
a través del canal de #BibliotequesGandia a 
Youtube.

Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia i 
CEIC Alfons el Vell.

 DIVENDRES 21 A LES 19:00H

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
“Idagan: las cuatro torres” 

de Mina M. Ladoc (Ed. Letrame). 

 Biblioteca Central. Sala d’Actes.

Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.



 DIJOUS 27 A LES 19:30H

CLUB DE LECTURA: “Los ciegos”, 
de Maurice Maeterlinck

a càrrec de Ruth Palonés.

 Biblioteca Central. Sala d’Actes.

Sinopsi: un bosc en una illa envoltada per 
la mar, on dotze cecs esperen el guia que els 
va portar fins allí. Cap al fons de la nit, està 
assegut el sacerdot, mort. Asseguts sobre 
pedres la majoria espera. Algú o alguna 
cosa s’acosta a ells en la foscor, els ronda, 
però mai entra a escena, roman en silenci. 
El bosc sembla la gran tomba d’aquells 
morts-vius. Només els contesta el silenci 
d’una presència misteriosa entre ells, que 
no poden desxifrar.

Cal inscripció prèvia al 96 295 95 91 o al 
whatsapp 678 837 402.

Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.

 DIMECRES 26 A LES 19H

Fa 50 anys xafàrem la Lluna. 
Records mites i descobertes

a càrrec de Enric Marco Soler, Tècnic 
Superior d’Astronomia. Universitat de 
València

 Centre Internacional de Gandia de la UV

 Entrada lliure amb reserva prèvia

Conferències



Conferències

 DIVENDRES 28 A LES 19H

PRESENTACIÓ LLIBRE L’HOME 
GRIS DE SICO FONS

 Casa de Cultura Marqués de González 
de Quirós. Sala B. 

Participen: Boro Mañó i Blas Cavanilles. 
Modera: Lluís Romero 

Podem considerar aquesta obra com un hí-
brid entre novel.la i recull de relats, en tot 
cas la sorpresa que ens para sovint la vida 
pot considerar-se la veritable protagonista 
del llibre de l’autor valler Sico Fons. 

Organitza Universitat Popular de Gandia

 DIVENDRES 28 A LES 19:00H

PRESENTACIÓ DELS LLIBRES 
“Bajo el hechizo del líder” 
i “Un sinfín de secretos 
inconfessables” 

de Karen Wells. 

 Biblioteca Central.

Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.



BIBLIOTECA CENTRAL AMPLIA 
L´HORARI PER ESTUDIAR
Del 27 de desembre al 23 de gener, 
09:00h-24:00h.
Horari especial: 9:00 a 15:00 h el 31 de 
desembre i 5 de gener.
1 i 6 de gener tancat.
Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.

TALLER INFANTIL “Ferran Ferralla i el botó 
de les emocions”, a càrrec de Daniel García.

 Biblioteca Parc de l´Estació.

L’il·lustrador Daniel García, que ha donat 
forma i color a l’àlbum infantil “Ferran Ferralla 
i el botó de les emocions”, ens ha preparat 
un original taller on ens explicarà el procés 
de treball d’un llibre infantil des de la idea 
principal fins al llibre acabat. Posteriorment 
farà un Taller creatiu on cada participant 
ficarà a treballar la seua imaginació fins 
elaborar una portada de llibre, a partir de la 
imatge d’un robot i de la resta de personatges 
que donen vida a la història de Ferran.
Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.

TALLER INFANTIL “Ferran Ferralla i el botó 
de les emocions”, a càrrec de Daniel García.

 Biblioteca Infantil.

 DIJOUS 13 A LES 17:30h.
TALLER INFANTIL “Ferran Ferralla i el 
botó de les emocions”, a càrrec de Daniel 
García.

 Biblioteca Beniopa.

 DIMARTS 18 A LES 17:30h.
TALLER INFANTIL “Ferran Ferralla i el 
botó de les emocions”, a càrrec de Daniel 
García.

 Biblioteca del Grau.

 DIMECRES 19 A LES 17:30h.
TALLER INFANTIL “Ferran Ferralla i el 
botó de les emocions”, a càrrec de Daniel 
García.

 Biblioteca Santa Anna.

 DIVENDRES 21 A LES 17:30h.
TALLER INFANTIL “Ferran Ferralla i el 
botó de les emocions”, a càrrec de Daniel 
García.

 Biblioteca Benipeixcar-Raval.

Infantils



 DILLUNS 24 A LES 17:30H

CONTACONTES “Anabella y el bosque de 
los sentidos” , a càrrec d´Adela Miñana. 

 Biblioteca Parc de l´Estació.

Sinopsi: Si tens entre 6 i 10 anys, en aquest 
conte, sabràs com Anabella descobreix 
solucionar els problemes que van eixint 
dia a dia. En Anabella y el daruma, 
coneixerà que al Japó, els xiquets i xiquetes 
s´adapten a situacions difícils i superen 
reptes a través del daruma. Vols saber com 
ho fan? I què és la resiliència? T´esperem.

Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.

 DIMECRES 26 A LES 17:30h.
CONTACONTES “Anabella y el bosque de 
los sentidos” , a càrrec d´Adela Miñana. 

 Biblioteca Infantil.

 DIJOUS 27 A LES 17:30h.
TALLER INFANTIL “Anabella y el bosque 
de los sentidos” , a càrrec d´Adela Miñana. 

 Biblioteca Beniopa.

Infantils



  DISSABTE 15 DE GENER A 
LES 9:30H

 Punt d’eixida: Plaça de Benipeixcar.

DE BENIPEIXCAR A SANT 
ANTONI

Durada: 3 hores, aproximadament.
Inscripcions: del 10 al 14 de gener, a la UPG 
(plaça Loreto, 4).

El barri de Benipeixcar, que va ser 
municipi independent fins a l’any 
1965, és d’origen àrab i ha conservat la 
trama urbanística popular. Passejant 
pels seus carrerons de vianants plens 
d’encant ens dirigirem a l’ermita de Sant 
Antoni, patrimoni compartit de Gandia i 
Benirredrà. Encimbellada en un tossal, a 
l’eixida de Benirredra, és un bonic edifici 
d’arquitectura popular que data del segle 
XVI. En el carrer d’accés a l’ermitase celebra 
cada gener el Porrat de Sant Antoni.

Visites
  DIUMENGE 23 DE GENER A 

LES 9H

 Punt d’eixida: Parc d’Ausiàs March (Parc 
de la Fira)

ART RUPESTRE DE BENIALÍ
(ruta arqueològica)

El desplaçament es farà ambcvehicle propi.
Durada: 4 hores, aproximadament.
Inscripcions: del 17 al 21 de gener, a la UPG 
(plaça Loreto, 4).

En primer lloc farem la vista al Centre 
d’Interpetació d’Art Rupestre de Benialí, 
després esmorzarem a la font del poble. 
En acabar ens dirigirem a les pintures 
rupestres del Barranc de Benialí travessant 
el poble. Anirem cap al camí de la Solana 
i travessarem el pont sobre el Gallinera. 
Arribats a un encreuament de camins, 
prendrem el de la dreta (la Costera dels 
Victorinos), que és el millor per a les 
persones poc avesades en caminar per 
muntanya. Una vegada arribem a la part 
més alta baixarem per a trobar en pocs 
metres l’abric del Barranc de Benialí. 



 DIUMENGE 16 A LES 13H
 DIUMENGE 30 A LES 13H

 Palau Duncal dels Borja

VISITES TEATRALITZADES 
“Visitando a los Borja”

 Venda entrades: www.palauducal.com
Informació i reserves: 96 287 14 65/ vistes@
palauducal.com

 Preu: 10€ entrada normal, 9€ entrada 
reduïda, 6€ entrada especial.

 DISSABTE 22 A LES 9:30H

 Institut Ausiàs March.*Rotonda de la 
Font davant de l’institut.  (la ruta es realitzarà 
amb autocar i a peu)
2-3 hores

RUTES JOSEP CAMARENA
RUTA 2. Sistema hidràulic de 
l’Horta de Gandia

 gratuït

Visita de les principals infraestructures 
hidràuliques de l’Horta de Gandia. 
Observarem el repartiment de l’aigua 
a l’Horta de Gandia mitjançant tot el 
seu sistema de: molins, sèquies, assuts, 
aqüeductes, etc 

 per correu electrònic a: rutescamarena@
alfonselvell.com indicant el vostre nom, 
cognoms, any de naixement, NIF, telèfon 
de contacte. 

Organitza CEIC Alfons El Vell

Visites



 DISSABTE 29 DE GENER A LES 9:30H

 Final platja Gandia. *Carrer Ribera Baixa, junt a la rotonda a prop del pàrquing. 
3 hores aprox.

RUTES JOSEP CAMARENA
RUTA 3. La marjal de la Safor

 gratuït

Visita a les marjals de la Safor, on es podrà visitar el patrimoni natural, avistar aus i peixos. 
Es recomana portar un binocle.

 per correu electrònic a: rutescamarena@alfonselvell.com indicant el vostre nom, 
cognoms, any de naixement, NIF, telèfon de contacte. 

Organitza CEIC Alfons el Vell

Visites



Ses Majestats els Reis d’Orient, els Reis 
Mags o, simplement, els Reis són:

- Melcior, el rei blanc, nom semític 
que vol dir “rei de la llum”, d’origen 
europeu.

- Gaspar, el rei ros, nom persa que vol 
dir “tresorer”, d’origen asiàtic.

- Baltasar, el rei negre, nom de l’últim 
rei de Babilònia, que significa “que 
Déu protegisca el rei”, d’origen africà.

Els Reis no practicaven màgia. Mag o 
màgic s’aplicava a homes honorables i 
savis, entesos en astrologia.

El valor dels tres regals que va rebre Jesús 
dels Reis d’Orient és més simbòlic que no 
material:

- L’or es relaciona amb la riquesa i el 
poder, i qui en tenia era el rei. Per tant, 
Jesús ací és reconegut com a Rei de 
Reis.

- L’encens ve de l’Orient i és símbol 
de l’adoració a Déu; de fet, és una 
resina aromàtica que es crema en 
les cerimònies religioses. Així doncs, 
s’identifica Jesús com a Déu.

- La mirra és una goma resina aromàtica, 
de gust amargant i pungent, emprada 
com a carminatiu i estimulant, que 
representa la condició humana. En 
este cas, reconeix en Jesús l’home 
que va patir per a salvar la resta de la 
humanitat.

En resum, podem dir que són els símbols 
de rei, Déu i home, respectivament.

Un dels motius pels quals es diu que els 
Reis són tres és, precisament, pels tres 
regals, un per cada rei (tot i que s’ha escrit 
sobre la possible existència d’un quart Rei 
d’Orient: Artaban, d’origen persa).

Vocabulari relacionat:

Ses Majestats els Reis d’Orient viatgen amb 
camell, guiats per l’estrella d’Orient.

Els patges reials arrepleguen les cartes 
als Reis que els xiquets i les xiquetes de 
Gandia els han escrit.

La Nit de Reis (5 de gener) té lloc la cavalcada 
de Reis, envoltada d’un gran aparat i amb 
tot el seu seguici. Eixa nit o l’endemà, els 
xiquets i les xiquetes que s’han portat bé, 
rebran regals, però els que no han sigut tan 
bons, potser només tinguen carbó.

JA VENEN ELS REIS!



El Dia de Reis (6 de gener) es realitza el 
sorteig de Reis i hi ha el costum de menjar 
la casca, el nostre dolç autòcton, en forma 
d’anella o de serp, fet amb ametlla molta, 
sucre i ous, farcit de rovell confitat, moniato 
o carabassa, i presentat dins d’una caixa 
rígida de base redona, que es conserva 
durant anys a la família, acompanyat de 
llepolies i xocolates.

La casca va ser molt popular fins a la 
dècada de 1970, quan, per influencia de la 
publicitat, va ser destronada pel tortell de 
Reis. Però, hui, el consum de casques està 
reviscolant, gràcies a l’esforç realitzat per a 
recuperar esta tradició.



ARA FA… 

75 ANYS DE LA REVERSIÓ DEL PORT A L’ESTAT
El 3 de gener de 1947 l’Estat va prendre possessió formal del Port de Gandia. Es posava 
fi així a vora 60 anys de concessió a la companyia britànica Alcoy & Gandia Railway & 
Harbour Company Limited, que l’havia explotat des de 1889.

El port era una infraestructura estratègica que havia quedat devastada pels bombardejos de 
la guerra. Les precàries condicions en què es van realitzar els treballs d’estiba de la campanya 
citrícola de 1939 van provocar les queixes d’exportadors, importadors i del mateix 
Ajuntament davant del Ministeri d’Obres Públiques. Les noves autoritats franquistes eren 
conscients que l’exportació de taronja era una font de divises importantíssima per al règim 
i estaven decidides a “no consentir la existencia de ese pequeño Gibraltar”.

El Ministeri va exigir repetidament a la concessionària la reparació dels danys que el 
mateix exèrcit sublevat havia causat a les instal·lacions portuàries. Els britànics, que 
consideraven aquesta demanda injusta i indefendible, començaren amb les reparacions, 
però a un ritme gens satisfactori per a les autoritats. Al capdavall, en el context de la II 
Guerra Mundial, la concessió els havia deixat de ser rendible. Finalment, el port va ser 
declarat per decret “d’interès general” el 1946 i adquirit per l’Estat per quatre milions cent 
vint-i-cinc mil pessetes.

Anys després, tot i que l’Estat es va afanyar a realitzar les obres necessàries, encara eren 
perceptibles els efectes dels bombardejos sobre els magatzems, com es pot comprovar a 
la fotografia.

Fotografia: Magatzems del moll fruiter del Port de Gandia
Autor: Ibáñez
Data: ca. 1950
Signatura: AHG, CA-1238/24
Accessible a: cercol.org

Trobareu més informació 
al llibre Història del Port 
de Gandia, de Fernando 
Gimeno, publicat pel CEIC 
Alfons el Vell l’any 2007 i 
disponible a la Biblioteca 
Històrica i dels Clàssics.

Arxiu Històric Municipal



Museus
MUSEU ARQUEOLÒGIC DE GANDIA

 C/ HOSPITAL, 22 – 46701 GANDIA

 ENTRADA GRATUÏTA

 difusiomaga@gandia.org

 Dimarts a dissabte, de 10 a 17h

MUSEU DE SANTA CLARA
 C/ HOSPITAL, 22 – 46701 GANDIA

 Tel. 96 295 95 40 - info@museusantaclaragandia.com – museusantaclaragandia.com

 ENTRADA GRATUÏTA

 Dimarts a dissabte, de 10 a 17h

PALAU DUCAL DELS BORJA
 C/ DUC ALFONS EL VELL, 1 – 46701 GANDIA

 Tel. 96 287 14 65 – www.palauducal.com I visites@palauducal.com

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

  Dimarts a dissabte de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00 
Diumenges i festius: de 10:00 a 14:00

MUSEU FALLER DE GANDIA
 C/ SANT+ MARTÍ DE PORRES, 29 – 46702 GANDIA

 PREU: ADULT 3,50€ I JUBILATS, CARNET JOVE I FAMÍLIA NOMBROSA I  
XIQUETS > 3 ANYS: 3€ TALLERS AMB CITA PRÈVIA: 2€

 Tel: 96 296 68 19 - reserves@museufaller.org – museufaller.org – Facebook Museu 
Faller de Gandia

 De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 – Diumenges i festius, tancat



Directori
SALA D’EXPOSICIONS COLL ALAS
PLAÇA DE L’ESCOLA PIA 1, GANDIA

CASA DE CULTURA MARQUÉS DE GONZÁLEZ 
DE QUIRÓS
PASSEIG GERMANIES 13, GANDIA – 96 295 95 35

TEATRE SERRANO
PASSEIG GERMANIES 29, GANDIA – 96 295 96 59

BIBLIOTECA CENTRAL CONVENT DE SANT ROC
PLAÇA REI EN JAUME 10, GANDIA – 96 295 95 55
BIBLIOTECA@GANDIA.ORG

ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
PLAÇA REI EN JAUME 10, GANDIA – 96 295 95 67
ARXIUHISTORIC@GANDIA.ORG

UNIVERSITAT POPULAR DE GANDIA
PLAÇA LORETO 4, GANDIA – 96 295 95 15
HTTP://UNIVERSITATPOPULARGANDIA.BLOGSPOT.COM
UPG@GANDIA.ORG I FACEBOOK: UPG.GANDIA

TEATRE DEL RAVAL
C/ SANT RAMON 8, GANDIA – 95 286 65 32
RESERVES: INFO@TEATRERAVALGANDIA.ORG
WWW.TEATRERAVALGANDIA.ORG
DESCOMPTE DEL 50% PER ALS ALUMNES DE 
L’ESCOLA DE TEATRE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
CENTRE DE GANDIA
C/ TOSSAL 8, GANDIA – 96 204 48 20
WWW.UV.ES/CIG

CAMPUS DE GANDIA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
C/ PARANIMF 1, GRAU DE GANDIA
WWW. GANDIA.UPV.ES I FACEBOOK: 
CAMPUSDEGANDIAUPV




