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“Pier Paolo Pasolini ens va ensenyar que 
la cultura és la nostra mirada del món, 
allò que fes des de que ens llevem fins 
que ens gitem. Per això, transformar-la 
requereix construir una identitat en 
comú. Avuí més que mai, les perso-
nes som el teló de fons de la Història 
perquè ha desaparegut la intrahistò-
ria. La cultura de masses domina les 
nostres vides, erigint-se en un imperi 
de la comunicació sense cohessió 
social, mentre que l'acceleració de la 
tecnologia destrueix la memòria. En 
conseqüència, ens hem tornat adictes 
a la nostàlgia: la impotència del nostre 
temps descansa en la nostra falta de 
imaginació.”

Alejandro Zambudio



Música
Concerts Casa de Cultura
   DISSABTE 7 - TOT EL DIA    DIJOUS 12  - 20H

TROBADA DE 
VIOLONCEL·LISTES DE 
GANDIA

Aquest projecte, iniciat el 2004 i inspirat 
en el Suzuki Weekend que se celebrava al 
Conservatori de Zwolle (Holanda), aposta 
per l’educació basada en l’aprenentatge en 
valors com l’esforç, la constància i la sensi-
bilitat. La jornada, organitzada per Cristina 
Bernal i amb la col·laboració de les profes-
sores Sílvia Cubells, Maite Garcia, Juan F. 
Arrué i Merxe Fresquet, finalitzarà amb el 
concert de cloenda previst a les 18 h

  ENTRADA LLIURE

 Casa de Cultura

TELMO GADEA (piano)
Final de curs Universitat Sènior (UPV 
– Campus de Gandia) 
L’òpera i la música instrumental per a piano 
solo, malgrat formar part d’allò que anome-
nem “música clàssica”, estan catalogades 
com a modalitats diferents dins del gènere. 
El professor Telmo Gadea ens explicarà les 
relacions i els punts de confluència mitjan-
çant una conferència-concert. Les seues ex-
plicacions aniran acompanyades d’interpre-
tacions en directe amb obres de compositors 
com Chopin o Liszt, entre altres.

   ENTRADA LLIURE

 Casa de Cultura 



   DIVENDRES 13- 20H

 Casa de Cultura 

ORQUESTRA DE CAMBRA DE LA 
SOCIETAT FILHARMÒNICA DE 
VALÈNCIA 
Obres de Mozart, Grieg i Barber

Sorgida de les inquietuds, vocació i neces-
sitat artística d’un grup de joves valencians 
amb àmplia formació, l’orquestra naix amb 
el propòsit de crear un projecte d’alta qualitat 
musical, a partir de l’estudi i preparació rebut 
en centres com el Conservatori d’Amberes 
(Bèlgica), La Haya (Holanda), Sant Petersburg 
(Rússia), Györ (Hongria), la Butler University 
d’Indianàpolis o l’ESMUC (Barcelona) 

Organitza: Associació Pro-música. Informació: 
647 201 319 (vesprades) 

Música
Concerts Casa de Cultura

   DIVENDRES 20 - 20H

 Casa de Cultura 

RELATS I CANÇONS PER 
DESPERTAR L’ÀNIMA
Luis Guitarra (cantautor) i Carmen 
Sara (Narradora Oral)
Amb aquesta actuació toquen la consciència 
i sensibilitat de molta gent amb l’objectiu de, 
com diuen ells, “oferir maneres de ser i estar al 
món, generant espais de bellesa i poesia). Un 
cant a la Vida: allò que ens emociona, ens fa 
mal i ens fa somiar… i que en el més profund, 
és comú a totes les persones.  Un missatge 
d’esperança a través de relats i cançons vàlids 
per a totes les persones, independentment de 
la seua edat i creences.
Luís Guitarra ha publicat sis CDs i ha compartit 
escenari amb diferents grups i solistes ( Còmplices, 
Víctor Manuel, Luís Pastor, Ismael Serrano…)
Carmen Sara Floriano és escriptora i 
narradora oral.  Ha publicat nombroses 
col·leccions de contes infantils.  La millor manera 
de definir el que viu i el que fa és utilitzant les 
seues pròpies paraules: “ Hola, aquesta sóc jo 
i m’agrada escriure, contar contes, fer teatre, 
somiar, caminar de puntetes, dir el que sent, 
respirar aire fresc,  riure, plorar si cal, ballar, 
menjar xocolata, llegir, cantar…
Organitza : Col·legi Carmelites

  ENTRADA LLIURE



   DISSABTE  21 - 20H    DISSABTE  21 - 22.30H

CARLES PASTOR.
Silvia Martí (bateria), Nacho Villanueva (baix), 
Ivan Espí (guitarra), Abraham Rivas (piano), 
Carles Pastor (guitarra i veu).

Carles Pastor presenta el seu últim treball, 
titulat Les flors de Txernòbil, un conjunt de 
cançons escrites en aquests dos últims anys, 
en un temps incert i radioactiu. Poemes que 
miren a la cara al temps viscut, i tornen amb 
un somriure. Narrativa de poble, de barri i 
de carretera.  

   ENTRADA LLIURE

ÒSCAR BRIZ
Òscar Briz (veu i guitarra), Silvia Martí (bateria i 
veus), Xavier Alaman (baix elèctric i veus), Miguel 
Caballer (teclats), Kike Pons (guitarra).

Òscar Briz presenta en concert el seu últim 
àlbum, Amor & psicodèlia en temps de virus, 
premiat el passat 2021 com a “millor disc 
de rock” a la XVI edició dels Premis Ovidi, i 
com a “millor disc de cançó d’autor” i “millor 
cançó” per “La llum es presenta si la crides” 
a la IV edició dels Premis Carles Santos de la 
Música Valenciana. Completaran el directe 
altres temes de la seua abundant discografia.

   ENTRADA LLIURE

  DISSABTE 28 - 22.30H

Cicle Marquesa Concerts 
Jardí de la Casa de Cultura

DERBY MOTORETA’S BURRITO 
KACHIMBA. 
Dandy Piranha (veu), Bacca (guitarra), Gringo 
(guitarra), Soni (baix), Papi Pachuli (bateria), 
Machete Carrasco (sintetitzador i teclats).

En molt poques ocasions, arriba tan ràpida-
ment a l’escena una banda amb tanta força. 
Aquests sevillans, des de 2018 i amb només 
dos treballs al mercat, han fet de la kinkidè-
lia la religió de moda. A Marquesa Concerts 
presenten Hilo negro, un disc que ha provo-
cat que la crítica considere els DMBK com la 
banda destinada a liderar l’enèsima -i neces-
sària- regeneració del rock estatal.

  15 € / 12 € (amb Carnet Jove o de 
Pensionista)



  DIJOUS 26- 20H   DIVENDRES 27 - 20H

Música
Concerts

 Casa de Cultura 

ALBERTO GARCIA TOLEDO 
(guitarra)
Audició musical
Flamenc i repertori clàssic
Nascut a Gandia el 1996, aquest jove gui-
tarrista va iniciar els seus estudis a l’Escola 
Mestre Valdovín, finalitzant-los en el Con-
servatori Superior de Castelló. Ha guanyat, 
entre altres, el 1r premi en el concurs na-
cional de Guitarra Estanislao Marco (Vall 
d’Uixó). Actualment, és professor de les es-
coles Unió Musical Grau de Castelló i C.M.I. 
Puçol

   ENTRADA LLIURE

 Casa de Cultura

ALBA CANTOS-PEIRÓ
Audició musical
Recital fi de títol professional en 
cant i piano
Nascuda a Gandia el 2004, inicia els estudis 
musicals de piano al Conservatori d’Oliva, 
amb el professor Salvador Carbó i després 
amb el professor Claudio Carbó i inicia els 
estudis de Cant amb la professora M. José 
Martos, finalitzant amb les màximes qua-
lificacions. Ha realitzat  recitals i concerts 
com a solista i ha obtingut primers premis 
en concursos, com al I i II Concurs Nicanor 
Sanz de Casasimarro. El concert es divideix 
en dos parts: a la primera, al piano solista i, 
a la segona,  al cant, acompanyada pel pia-
nista Carlos Barbé Gonzálvez.

   ENTRADA LLIURE





*E. : Entrada / A: Abonament  - a. : anticipada / t. : taquilla

  DISSABTE 14 - DE 17 A 20 H

Teatre
del Raval

DIA MUNDIAL DEL RECICLATGE
MÚSICA / TEATRE / TALLERS
El 17 de maig se celebra el Dia Mundial del Reciclatge, declarat per la UNESCO. És un esde-
veniment que convida a la reflexió al voltant dels residus, recordar l’estratègia de Recupe-
rar, Reduir, Reutilitzar, Reciclar i la importància d’una bona gestió.

Al Teatre del Raval us convidem a una jornada lúdica en família en la qual gaudir i apren-
dre al mateix temps, amb una sessió doble.

A les 17h00, el grup saforenc Factoria d’Artis3 organitza un divertit taller on crear increïbles 
obres d’art a partir de deixalles i tota classe de restes recuperades.

A les 19h00, torna a escena l’espectacle ‘Pull&Play‘ de la Companyia Sonora. Pelut i Pelat, els pro-
tagonistes d’aquesta peça escènica sonora, faran un viatge espacial, tombant barreres i explorant 
formes de comunicació noves. Es tracta d’una obra interactiva i inclusiva on trobareu teatre, mú-
sica (a través de màquines sonores fetes amb materials reciclats) i projeccions colpidores.

 5 € a / 6 €  t   
 https://teatreravalgandia.org/



Teatre
Serrano

  DISSABTE 14 - 
20H

  DISSABTE  21  - 
20H

  DISSABTE 28  - 
22.30H

LOS REMEDIOS
Companyia: Exlimite
Direcció: Juan Ceacero
Guió: Fernando Delgado-
Hierro
Intèrprets: Pablo Chaves,  
Fernando Delgado-Hierro

Los Remedios és un barri de 
Sevilla construït en els anys 50. 
En Los Remedios, dos amics 
de la infància s’ajunten per a 
tractar d’entendre’s a força de 
representar-se: a ells mateixos, 
a les persones que van marcar 
el seu desenvolupament, al 
context social que va forjar la 
seua identitat. Los Remedios 
és un viatge al que queda en 
el propi cos: els gestos, els tons, 
les postures. És una autofic-
ció autodestructiva feta per 
dues persones desarrelades 
que remouen la terra buscant 
una cosa a la qual agarrar-se. 
És una genealogia teatral, que 
indaga en la necessitat de la re-
presentació i en la seua capaci-
tat transformadora. 

  10 €- 8 € - 6 €

 Venda anticipada Casa de 
Cultura i Instaticket

AMOR-t
Companyia: Xirimiri Teatre
Direcció: Diego Rufat i Ana 
Sentieri.
Autor: Mariano Velázquez
Intèrprets: Ana 
Sentieri,Diego Rufat,Vicent 
Miquel,Pepe Ruiz,Vanessa 
Llinares,Africa Garcia, Jose 
Jordán.

AMORt és una comèdia, que 
ens farà reflexionar sobre la 
importància que socialment 
li se dona tant a l’amor com 
a la mort. Un conjunt de vi-
des unides pel mateix fil, 
la mort dins l’amor i l’amor 
dins la mort.

Diferents formes de veure 
aquest binomi que no deixa-
ran indiferent a l’espectador 
i el farà no morir, sinó viure 
de rissa i d’amor.

Ha estat premiada a la 
Mostra de Teatre Amateur 
Ligorio Ferrer de Gandia

   8 €

 Venda anticipada Casa de 
Cultura i Instaticket

EL MALALT 
IMAGINARI, De 
Molière 
Escola Teatre Serrano
Direcció: Ruth Palonés. 
Disseny de llums: 
Mariano Lloret. Espai escènic: 
Vicent Peris i Ruth Palonés. 
Fotografia: Leo Cangi
Interpretada per: Javier 
Ferrer, Clara Merino, Yolanda 
Bataller, Paula Bernabé, Carme 
Romero, Carmen Wambach, 
Gorka Balza, Joan Moncho, 
Vicent Chaveli, Christian 
Mezquida, Carlos Centella i 
Daniel Mellado.
París, inici dels “anys 20”. L’epi-
dèmia de grip espanyola ha 
acabat, però per al nostre pro-
tagonista, Argan (un reconegut 
pintor), sols ha sigut l’inici d’un 
viatge cap a l’hipocondria més 
absurda. La por absoluta a la 
mort, i a la vida, el farà prendre 
decisions incoherents i egoís-
tes de la mà del seu dubtós 
metge Fleurant. Decisions que 
afectaran negativament fins i 
tot la seua familia. Aconseguirà 
el seu entorn alliberar-lo de la 
seua malaltia imaginària?

   6 €



Projecte Multidisciplinar 
“Encara hi ha algú al bosc” 
CULTURA I CONFLICTE 

  DIVENDRES 27 - 20H

ENCARA HI HA ALGÚ AL BOSC

Companyia: Magnética

Dramaturgia:  Anna Maria Ricart

CodinaDirecció: Joan Arqué Solà

Investigació i documentació: Teresa 
Turiera-Puigbò Bergadà 

Intèrprets: Ariadna Gil, Montse Esteve, 
Òscar Muñoz, Magda Puig, Judit Farrés, Pep 
Pascual i Erol Iler

Finalista Premi MAX 2021 a la millor 
dramatúrgia.

   12€ - 10€ - 8€

Va passar en el cor d’Europa, a dues hores 
amb avió de Barcelona. Ací gaudíem de 
l’eufòria olímpica. A Sarajevo l’havien vis-
cuda uns anys abans. De sobte, la TV ens 
emetia imatges dels camps de concentra-
ció de Bòsnia i Hercegovina, mesclades 
amb el recompte de medalles olímpiques 
a Barcelona. Al novembre de 2020 va fer 25 
anys que es va acabar oficialment aquella 
guerra, on entre 25.000 i 50.000 xiquetes 
i dones van ser violades com a estratègia 
de neteja ètnica. Els focus i les cambres ja 
no estan. Però, ha acabat la guerra per a les 
supervivents i els seus fills i filles nascuts 
d’aquelles violacions?Finalista Premi MAX 
2021 a la millor dramatúrgia.

 Teatre Serrano

Venda entrades: Casa de la Cultura, Instanticket, Taquilla del Teatre (1 h abans )



  DEL 13 AL 27 
EXPOSICIÓ
ENCARA HI HA ALGÚ AL BOSC
Els plafons amb fotografies i textos en primera persona situen 
als visitants en la guerra de Bòsnia, la declaració de violació 
com a crim de guerra per primera vegada per part de la justícia 
internacional, i el testimoni actual de les supervivents. En un 
plànol superior, fotografies en lones de gran format mostren la 
valentia i determinació de les protagonistes, acompanyades per 
una estesa de llençols blancs com a homenatge als milers de 
dones que no van sobreviure o a les que, encara avui, ho viuen 
en silenci. Els llençols recorden també les teles que els veïns de 
Sarajevo penjaven a les cruïlles de la ciutat per dificultar la visió 
dels franctiradors.

 Façana i interior del 
Teatre Serrano

   PREU ÚNIC: 2 €

Projecte Multidisciplinar 
“Encara hi ha algú al bosc” 

CINEPOT ESPECIAL
ENCARA HI HA ALGÚ AL BOSC 
(Documental)

Català/52 min./NR-14 ANYS
Direcció : Erol Ileri  I Teresa  Turiera Puigbò

La càmera segueix la Meliha, bosniana musulmana, la Ne-
venka, bosniana d’origen croat i la Milica, bosniana d’ori-
gen serbi, en el seu entorn quotidià. Les 3 comparteixen 
una mateixa circumstància: són supervivents de la guerra 
i víctimes de la pau. Violades com a estratègia de neteja èt-
nica, 25 anys després encara lluiten per què es faci justícia. 
La Lejla, l’Ajna i l’Alen són tres “ infants  oblidats de la guer-
ra”. Abandonats per les seves mares, o estigmatitzats pel fet 
d’haver nascut com a conseqüència de les violacions, són 
la segona generació que malda contra l’oblit i la indiferèn-
cia, mentre Dusko Tadic, el primer criminal condemnat per 
violació com a crim de guerra per la justícia internacional, 
nega l’evidència.

El documental el presentarà 
Erol Ileri  i en acabar tindrà 
lloc un debat  en el que 
intevindràn: 
Erol Ileri, director del 
documental 
Teresa Turiera-Puigbò, 
directora del documental
Esma Kucukalić, periodista 
especialitzada en Drets 
Humans i Doctora en Dret 
Internaciona.

  DIJOUS 26 - 19H



Cinema
CinePot

  DIMARTS 3-  
19H

  DIMARTS 10 -  
19H

PETITE MAMAN

França/2021/72 min/VOSE/
tots el públics
Direcció i guió: Céline 
Sciamma
Fotografia: Claire Mathon
Intèrprets: Joséphine Sanz, 
Gabrielle Sanz, Margot Abascal,

Nelly té 8 anys i acaba de 
perdre a la seua àvia. Mentre 
ajuda als seus pares a buidar 
la casa en la qual la seua mare 
va créixer, explora intrigada el 
bosc que l’envolta, on la seua 
mamà solia jugar de xicoteta. 
Allí Nelly coneix a una altra 
xiqueta de la seua edat, i la 
immediata connexió entre 
ambdues dona pas a una pre-
ciosa amistat. Juntes constru-
eixen una cabanya en el bosc 
i, entre jocs i confidències, 
revelaran un fascinant secret. 

SUPERNOVA

Regne Unit/2020/93 min/
VOSE/NR-12 anys
Direcció i guió: Harry 
Macqueen
Fotografía: Dick Pope
Intèrprets:Colin Firth, 
Stanley Tucci, James Dreyfus,

Sam i Tusker són parella des 
de fa 20 anys. Sam és pianis-
ta. Tusker , escriptor. Viatgen 
a través d’Anglaterra en la 
seua vella furgoneta visitant 
a amics, familiars i llocs del 
seu passat. Des que a Tusker 
fa dos anys li diagnosticaren 
alzheimer en la seua fase 
primerenca, el temps que 
passen junts és el més im-
portant que tenen.

  DIJOUS 12 -   
19H

EL NIÑO GATO 
Espanya/2021/61 min./NR-12 
anys/
Direcció : Diego Lodeiros
Guió: David Pascual y Diego 
Lodeiros
Fotografia: Gabi Cuevas

Intèrprets:

En els anys 50, en un xicotet 
poble de Galícia, apareix un 
ésser amb aparença estra-
nya. Succeeixen esdeveni-
ments extraordinaris amb 
morts associades, es forja la 
llegenda del Xiquet Gat. 50 
anys després, un dels quals 
llavors era amic del Xiquet 
i de la colla que s’ajuntaven 
amb ell,es disposa a fer un 
documental comptant de 
primera mà el succeït.

 Teatre Serrano

   PREU CINE POT: 4 EUROS/3 EUROS ( REDUÏDA)



Cinema
CinePot

   DIMARTS 24 - 
19H

   DIMARTS 31 - 
19H

JOSEFINA

Espanya/2021/90 min./NR 
-16 anys
Direcció: Javier Marco
Guió: Belén Sánchez-Arévalo
Fotografia: Santiago Racaj
Intèrprets: Roberto Álamo, 
Emma Suárez, Miguel 
Bernardeau

Juan, funcionari de presons, 
observa en silenci cada diu-
menge la visita de Berta, la 
mare d’un dels presos. El 
dia que per fi aconsegueix 
acostar-se a ella, se sorprén a 
si mateix fent-se passar per 
un altre pare i inventant-se 
a una filla dins de la presó: 
Josefina. La necessitat d’om-
plir el buit en el qual viuen 
Juan i Berta els portarà a 
continuar trobant-se més 
enllà de la realitat que els 
envolta.

QUO VADIS, AÏDA?

Bòsnia i 
Herzegovina/2020/104 
min/VOSE/NR-16 anys
Direcció i Guió: Jasmila 
Zbanic
Fotografia: Christine A. 
Maier
Intèrprets: Jasna Djuricic, 
Izudin Bajrovic, Boris Ler

Bòsnia, juliol de 1995. Aïda 
treballa com a traductora 
per a l’ONU en la xicoteta 
ciutat de Srebrenica. Quan 
l’exèrcit serbi ocupa el poble, 
la seua família està entre els 
milers de persones que bus-
quen refugi en els camps de 
l’ONU. Com participa en les 
negociacions, Aïda té accés a 
informació important.

   PREU CINE POT: 4 EUROS/3 EUROS ( REDUÏDA)

  DIMARTS 17 - 
19H

LA RULETA DE LA 
FORTUNA Y LA 
FANTASÍA

Japó/2021/121 min/VOSE /
NR-16 anys.
Direcció i guió: Ryûsuke 
Hamaguchi
Fotografia: Yukiko Iioka
Intèrprets: Kotone 
Furukawa, Ayumu Nakajima, 
Hyunri,

Comptada en tres movi-
ments, és una col·lecció 
d’històries protagonitzades 
per personatges femenins 
que tracen les trajectòries 
entre les seues eleccions i 
penediments. Un triangle 
amorós inesperat, un parany 
de seducció fallida i una 
trobada que resulta d’un 
malentés.



Exposicions
 FINS AL 22    DEL 12 DE MAIG 

AL 12 DE JUNY 

FOTOGRAFIES 
FESTIVAL 
MOSTRA’T GANDIA 
Mostra de les millors foto-
grafies presentades al Festi-
val MOSTRA’T GANDIA, du-
rant els primers quatre anys 
de convocatòria, amb un alt 
compromís social. Imatges 
que mostren realitats de 
discriminacions, desigual-
tats i injusticies d’arreu del 
món. Una crida, mitjançant 
la fotografia, per una socie-
tat respectuosa amb la seua 
diversitat.

Organitza Associació Cultural 
Poliqroma, amb la col.laboració 
de la Regidoria d’Igualtat, 
Diversitat i Polítiques Inclusive 
de l’ajuntament de Gandia.

  De dilluns a dissabte de  
10 a 14h i de 16 a 20h 
Diumenges i festius de  
10 a 14h

150 ANYS, 
CARMELITES A 
GANDIA 
L’exposició 150 anys, Car-
melites a Gandia obrirà les 
seues portes el pròxim di-
jous 12 de maig a la Casa de 
la Marquesa per tal de com-
memorar el segle i mig de la 
fundació del Col·legi Carme-
lites. Amb la mirada en els 
espais arquitectònics i en el 
funcionament intern de la 
institució, es posarà en valor 
la gran tasca realitzada per 
les Germanes Carmelites 
des de la seua arribada a la 
nostra ciutat, a través d’una 
selecció de l’extens arxiu 
documental i gràfic que s’ha 
pogut conservar. 

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

 Sala Carroç i Centelles del 
Palau Ducal de Gandia 

 Sala d’exposicions de la 
Casa de Cultura 

 Sala d’exposicions Coll 
Alas 

   DEL 5 AL 22 

RAFAEL AMORÓS. 
ENTRE L’INFINIT I 
ALLÒ TERRENAL 
El procés creatiu és vore com 
un pensament es transfor-
ma en idea i com esta flueix 
jugant amb el ple i el buit 
de l’espai convertint-se en 
forma i fent-se realitat  de 
manera improvisada. És ob-
servar la comunicació entre 
materials; posar de manifest 
contrastos; fer dialogar refle-
xos i ombres donant lloc a 
evocacions, reflexions i goig; 
afrontar i enfrontar temes, 
vivències, records i aprenen-
tatges. És, també, estar sem-
pre a l’aguait de l’ombra del 
dubte. En definitiva, tot per 
poder manifestar i compartir 
inquietuds i desitjos mitjan-
çant este entramat de materi-
als, de formes i de conceptes.

  De dilluns a dissabte de 
10.30 a 14 i de 17.30 a 19h 
Diumenges de 18 a 20h 



Exposicions
  DEL 6 DE  MAIG 
AL 3 DE JUNY 

   DEL 27 DE MAIG 
AL 5 DE JUNY 

 Sala Tossal de la 
Universitat de València. Centre 
Internacional de Gandia 

 Sala d’exposicions Coll 
Alas 

 Sala B de la Casa de 
Cultura.

   DEL 23 AL 27 

16 MIRADES. COL.
LECTIU MIRADES 
Primera mostra del col.lec-
tiu Fotogràfic Mirades. 16 
propostes que volen indi-
car l’objectiu artístic d’este 
grup saforenc de fotógrafs. 
Diversitat d’estils i d’estèti-
ques amb un denominador 
comú: el gust per la mirada 
i la representació de l’entorn 
de la manera més honesta 
possible. 

  De dilluns a divendres de 9 
a 20h 

REBEL.LAT. MOSTRA 
D’ALUMNES DEL 
BATXILLERAT 
ARTISTIC MARÍA 
ENRÍQUEZ 
Com a joves es qüestionen 
qui son i què volen ser. La 
identitat és la preocupa-
ció constant, però, què és la 
identitat? 
Com a artistes cada ú dells 
ha obert el seu interior per-
què la persona que observe 
les obres puga apreciar la 
identitat que reflecteix el 
seu món artístic i puga de-
senvolupar el seu pròpi. Un 
món que engloba tots els 
seus pensaments i els dona 
vida gràcies a l’art.  

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

SANTA FAZ. 
ENCONTRE 
NACIONAL 

Aquest any la Germandat 
de la Santa Faz de Gandia 
celebrarà durant els dies 4 i 
5 de juny el VII Encontre Na-
cional de Germandats de la 
Santa Faz i Verónica. S’expo-
saràn els segells d’identitat 
més importants de la Ger-
mandat. 

  De dilluns a dissabte de 
10.30 a 14 i de 17.30 a 19h 
Diumenges de 18 a 20h 



A L  T E A T R E  S E R R A N O

08/04

Olympia Metropolitana

29/04

Exlímite

14/05

Pont Flotant

21/05

Cultura i Conflicte - Teatre de l’Aurora

27/05

Xirimiri Teatre

04/06

Jacob Gómez

10/06

Barco Pirata

19/06

Ambfiteatre

Acampada

Los Remedios

Amort

Encara hi ha
algú al bosc

Meohadim

Castelvines
y Monteses

Angoixa

El mètode
Grönholm



Conferències
   DIMECRES 11  - 19H

   DILLUNS 16  - 20.30H

  Casa de cultura Marqués 
De González De Quirós

CICLE DE CONFERÈNCIES LES 
DONES PINTORES
FRIDA KALHO (1907-1954)
Impartit per Joan Costa

Estimada i venerada actualment com 
l’exemple de dona dèbil físicament però 
forta de caràcter, i exemple eloqüent de 
l’artista que viu de la ma del seu compro-
mís polític. La figura de Diego Rivera, el 
seu marit, la mantingué en un discret se-
gon pla durant la seua existència, però als 
nostres dies és ella la què ha cobrat relle-
vància gràcies a re-lectures de la història 
de l’art i als nous valors que defineixen el 
nostre temps.

XV CICLE DE CONFERÈNCIES 
L’ANTIC EGIPTE
REGICIDIS, USURPACIONS 
I INTRIGUES EN L’ANTIC 
EGIPTE
Impartit per José Lull

Encara que en general van ser successos 
que es van intentar ocultar, en l’antic Egip-
te alguns faraons van ser assassinats o van 
patir intrigues palatines que tenien com 
a objectiu atorgar el poder a un altre pre-
tendent o usurpador. Entre els casos més 
coneguts de monarques implicats en estes 
situacions comptem amb els del rei Teti 
(VI dinastia), Amenemhat I (XII dinastia) i 
Ramsés III (XX dinastia), si bé hi ha indicis 
de molts altres i en època ptolemaica són 
múltiples els exemples. ENTRADA LLIURE

 ENTRADA LLIURE







II Plaça del Llibre 
a Gandia

Enguany tenim l’oportunitat de gaudir a Gandia 
de la segona edició d’aquesta fira pròpia del llibre 
en valencià. Un excepcional punt de trobada 
entre editorials, escriptors i escriptores, llibreries, 
il·lustradors i il·lustradores, personal bibliotecari, i 
també el gran públic. Gandia, Ciutat Literària i dels 
Clàssics, planteja novament un projecte dinàmic per 
posar en relleu la producció literària valenciana. Un 
espai de trobada en xarxa per als professionals de 
l’àmbit del llibre i de les lletres, alhora que un gran 
comboi cívic a plaça. Una iniciativa cooperativa 
entre les llibreries que hi participen, plantejada com 
una oferta consensuada amb venda conjunta. 

La Plaça del Llibre us espera, amb un munt de 
llibres i d’activitats diverses per als diferents gustos 
i edats: contacontes, teatre infantil, taules redones, 
recitals, presentacions de llibres, concerts, tertúlies, 
converses, tallers de cuina i de graffiti, muixeranga, 
podcast en directe des de la plaça,... a més de la 
signatura de llibres per part dels autors que hi 
participen. Una animada celebració per manifestar 
que la literatura en valencià està més viva que mai, 
que té qualitat i que té futur.

II PLAÇA DEL LLIBRE A GANDIA
Dates: del 19 al 22 de maig

Horari:  d’11 a 14  h. de 17:30 a 20:30 h.

Lloc: Plaça Rei Jaume I

Inauguració:  Dijous, 19 de maig, a les 19 h.

  Trobaràs tota la informació  
a les Biblioteques de Gandia i a les webs:  
placadelllibre.com  
imabgandia.es   
gandia.es

  DEL 19 AL 22 



  Museu Arqueològic de Gandia 
  Biblioteca Central. Sala d’Actes

   DIVENDRES 13  - 19H    DIJOUS 26  - 19H

EL BLAU CAVALCA DE NOU
La novel·la gràfica “Al-Azraq. El malson de 
Jaume I”, és una obra amb una immensa 
tasca de documentació històrica prèvia i 
que finalment es presenta en una acurada 
edició de més de 1800 vinyetes a color i 400 
pàgines. Sis anys de faena i de goig que els 
autors de l’obra tindran el gust de compar-
tir-vos el proper divendres. La projecció de 
l’audiovisual “Al-Azraq, la crida de la terra” 
tancarà l’acte, un particular i emotiu home-
natge a un dels més rellevants i valerosos 
personatges històrics de la nostra terra.

 ENTRADA LLIURE fins a completar 
aforament. Carrer de l’Hospital, 20

 +info: difusiomaga@gandia.org/962959540

Presentacions de llibres

CANTEROS DE PIEDRAS 
NEGRAS 
De José Luis Luri Prieto i Robert 
Llopis Sendra
El treball, que reprodueix material inèdit 
de l’Arxiu de Gandia, aborda l’explotació de 
la pedrera de la Mola, situada al terme de 
Benissa, d’on s’extreia la llamborda per a 
l’empedrat de carreteres. Aquest sector va ex-
perimentar una etapa d’auge amb la moder-
nització de les infraestructures entre la dèca-
da del 20 i 30 del segle passat. La conversió 
de camperols a picapedrers especialitzats va 
donar origen a un combatiu nucli anarcosin-
dicalista de treballadors de Benissa i Calp. En 
aquest estudi innovador s’analitza la conflic-
tivitat laboral que es va viure durant l’etapa 
republicana, juntament amb la dura repres-
sió de les autoritats franquistes.

 Organitza: IMAB/Arxiu Històric



Biblioteca

  DISSABTE 7 - 12H   
(DEL 7 AL 15)

  DIMARTS  3 - 16.30H - 20.30H

  DEL 31 DE MAIG  AL 7 DE 
JUNY 

  DIMECRES 18 - 19.30H -  
(DEL 18 AL 25)

  DIVENDRES 27   - 19.30H - 
(DEL 27 DE MAIG AL 2 DE JUNY)

 Biblioteca Central. Claustre  Biblioteca Central. Claustre

 Biblioteca Central. Claustre

 Biblioteca Central. Sala de Premsa

VI CONCURS DE CARTELLS 
DIA MUNDIAL SENSE TABAC
Amb motiu de la celebració del 31 de maig, 
DIA MUNDIAL SENSE TABAC, el Departa-
ment de Sanitat i Polítiques Saludables, a 
través de la UPCCA i el Centre Salut Pública 
de Gandia, organitzen el VI Concurs de Car-
tells “GANDIA LLIURE DE FUM DE TABAC”, 
amb l’objectiu de sensibilitzar i prevenir el 
consum de tabac en la població jove.

Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia i el 
Departament de Sanitat i Polítiques Saludables.

 Biblioteca Central. Pati del Tirant

  Dilluns a divendres de 10H a 21H 
dissabte  de 10H a 13’30H

INAUGURACIÓ LA DERROTA 
DEL OLVIDO
de Paula Català 
L’autora fa un recorregut nostàlgic, per mitjà 
d’arxius, com fotografies, textos i dibuixos de 
la seua infància, que formen part de la seua 
identitat i de les seues arrels. Ens convida a 
submergir-vos en una mar de records que 
ens inciten a reflexionar sobre el nostre pas-
sat i la relació que s’estableix amb el present.
Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia

INAUGURACIÓ PINTURES I 
SOCARRATS 
del C. municipal de Convivència 
per a persones majors
Els alumnes del taller de dibuix i pintura dels 
Centres Municipals de Convivència de Gan-
dia presenten com cada any una mostra dels 
seus treballs sota el títol de “Pintures i socar-
rats” realitzat al llarg del curs 2021-2022.
Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia, Departament 
Salut Pública i Polítiques Saludables i Centres 
Municipals de Convivència per a Persones Majors

4:33: SILENCI, PINTURA I NIT
de Paula Menta
L’autora captura en pintures i dibuixos el 
moment de silenci nocturn.
D’una banda es retrata la nit d’aquells que 
ronden per la ciutat amb la foscor com a únic 
acompanyant. Foscor que porta amb si un si-
lenci inusual en l’atrafegada activitat diürna 
de la ciutat.
D’altra banda, es captura el silenci íntim, el 
que ocorre entre els llençols d’aquells que es 
desvinculen de la realitat que els envolta i 
aconsegueixen dormir.
Amb el títol 4:33 no sols es fa referència a 
l’hora de la matinada, si no que és també una 
referència directa a la peça musical de John 
Cage 4´33´. 

Exposicions

DONACIÓ DE SANG
Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia i Centre de 
Transfusió Comunitat Valenciana



Biblioteca
Xarrades

  DIMECRES 4 
 Biblioteca Santa Anna

ASSERTIVITAT 

En aquesta xarrada conei-
xerem què són les creences 
irracionals, quines són les 
tècniques assertives i com 
acceptar elogis i crítiques 
constructives.

  DIMECRES 11 
 Biblioteca Corea (Antiga 

Estació)

COMUNICACIÓ 
VERBAL I NO VERBAL
Analitzarem l’expressió de 
la cara i les emocions, els 
gestos i el seu significat; l’es-
pai interpersonal... i apren-
drem que allò que no dius ni 
fas també et defineix.

  DIMECRES 18 
 Biblioteca Beniopa

RESOLUCIÓ DE 
CONFLICTES
Qué és l’empatia? Com es-
coltar d’una forma activa? 
Aprendrem tècniques per a 
millorar la comunicació, la 
cooperació i la negociació.

DIMECRES
18.30H
Organitza: IMAB/
Biblioteques Gandia



Biblioteca

CICLE DONES SÀVIES IV: 
María de Zayas, escriptora del 
Segle d’Or, a càrrec de M. Luisa 
Maillard
María Luisa Maillard, escriptora, doctora 
en Filologia ipresidenta de la Asociación 
Matritense de Mujeres Universitarias 
(AMMU), dirigeix la col·lecció “Biografías 
de Mujeres”. 

María de Zayas y Sotomayor (Madrid, 1590-
1661). Les seves novel·les van tenir gran èxit i 
es van seguir reimprimint fins al segle XVIII, 
quan la Inquisició les va prohibir.  

La conferència també es podrà seguir en 
directe al canal de #BibliotequesGandia de 
Youtube.
Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia i CEIC 
Alfons el Vell
Col·labora: Departament d’Igualtat, Diversitat i 
Polítiques Inclusives, UPV i CEFIRE.

  DIVENDRES 20 - 19.30H  DIJOUS 12  - 19.30H

 Biblioteca Central. Sala d’Actes



Biblioteca
  DIVENDRES 6 - 19H  DIJOUS 19  - 19.30H

 Biblioteca Central. Sala d’Actes

UTOPÍA, 
de Maruxa Duart. 

Presenta Liduvina Gil. Participa Ruth 
Palonés

Presentació del llibre i representació de les 
obres de teatre: “Asper” i “ Paila y Topito”, 
pels actors del Consell de la Infància, a càrrec 
de la dinamitzadora Andrea Aguilar. 
Es tracta d’una sèrie d’obres recomanades a 
institucions escolars, professors, i a tot el pú-
blic en general. Després dels textos, una Guia 
Didàctica inclou ressenyes de totes les obres i 
unes indicacions per al treball a l’aula.

 Biblioteca Central

“AMOR ARMAT”
de Jennifer Clement. Modera 
Irene Rodrigo

La divulgadora literària i escriptora Irene 
Rodrigo, comentarà i analitzarà amb no-
saltres la novel·la Amor armat. Una me-
morable història de créixer i fer-se adult 
als marges del somni americà, Clement 
construeix una faula de la violència ameri-
cana contemporània, i de la resistència que 
cal per sobreviure a la infantesa a la seva 
ombra.

Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia



LES PRINCESES 
TAMBÉ ES TIREN 
PETS I ALTRES 
CONTES DE DONES 
VALENTES 
a càrrec de Susana 
Juan

Saps què li va passar a la Ven-
tafocs a les 12 de la nit, mentre 
ballava amb el príncep? I, per 
què creus que es va desmaiar 
Blancaneu? I Ariel, saps per 
què dona tantes voltes dins 
l’aigua? La història d’aquestes 
princeses no és com sempre 
te l’han contada. Almenys, no 
és exactament així. I és que les 
princeses també es tiren pets, 
inclús en els moments menys 
oportuns. Contarem contes 
de princeses i dones valentes, 
sense por a ser diferents.

   DIMECRES 4  - 
17,30H

 Biblioteca Central  Biblioteca Santa Anna

   2 I 3 - 17.30H

LA GOSSA, LA 
PORCA, LA GUINEU 
I LA LLOBA, A 
CÀRREC DE FANNY 
PÉREZ
a càrrec de Marta 
Pellicer

Des que som menudes i me-
nuts ens lligen contes pla-
gats de protagonistes homes 
i animals mascles... I a més... 
una pregunta... per què hi ha 
tants insults i paraules des-
pectives cap a les dones que 
es relacionen amb animals?

Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.

Biblioteca
Infantils - Contacontes

   DILLUNS 30  - 
19H

CONCERT DE 
GUITARRA,  
a càrrec de David 
López
Concert de guitarra a càrrec 
d’alumnes del CAEM del 
Grau de Gandia i del Con-
servatori Josep Climent 
d’Oliva.

Interpretaran peces a solo 
i en grup amb alumnes de 
guitarra clàsica i elèctrica.

  Biblioteca Corea (Antiga 
Estació) Dilluns 2 

  Biblioteca El Grau 
Dimarts 3

Concert



Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.

   DIMECRES 11  - 17.30H

   12 I 13 - 17.30H

Biblioteca
Infantils - Taller

  Biblioteca Beniopa. Dijous 12
  Biblioteca Benipeixcar-Raval. Divendres 13

  Biblioteca Infantil

TALLER DE BITXOS,
 a càrrec de Fanny Pérez
Voldries conèixer els insectes primaverals? 
Vine a la Biblioteca Infantil i descobreix-los 
i fes-te un fermall, un clauer o un ganxo!!

FERRAN FERRALLA I EL BOTÓ DE LES EMOCIONS, 
a càrrec de Daniel García
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.



   DILLUNS 16  - 17,30H

  Biblioteca Corea (Antiga Estació)

GUAI, 
a càrrec de Marta Pellicer
Hola, sóc la Xica Guai i celebraré una festa 
guai a la biblioteca... Esteu tots convidats. 
Ho passarem súper guai!!!

Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.

   DIMARTS 17 - 17.30H

   18 I 27 - 17.30H

Biblioteca
Infantils - Contacontes

 Biblioteca El Grau

 Biblioteca Santa Anna. Dimecres 18
  Biblioteca Benipeixcar-Raval  

Divendres 27

LES DEU GALLINES, 
a càrrec de Marta Pellicer
Aquestes són les deu gallines més belles i 
més fines. Ponen ous a muntons i per tots 
els racons. Vols aprendre a cantar i a contar 
aquest conte tan divertit?  Vine a la biblio-
teca i participa després en la nostra manu-
alitat!

ANABELLA Y EL BOSQUE DE 
LOS SENTIDOS, 
a càrrec d’Adela Miñana
Edat: de 6 a 10 anys

En aquest conte, sabràs com Anabella desco-
breix com 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 rep-
tes a través del daruma. Vols saber com ho 
fan? I què és la resiliència? T’esperem



   DIMECRES 25 - 17.30H

   DIJOUS 26 - 17.30H

 Biblioteca Infantil

 Biblioteca Beniopa

GUAPA
 a càrrec de Marta Pellicer
Hola sóc l’ogre Prutt, i m’agrada molt una 
bruixa anomenada Verna, és taaaan bonica... 
Voldria convidar-la a un pícnic junt al pantà 
i per això li escriuré un correu electrònic. Vo-
leu saber el què ocorre? Veniu a descobrir-ho 
a la biblioteca!!

EL DIA QUE LES CERES DE 
COLORS VAN DIR PROU
a càrrec de Marta Pellicer

Les ceres de colors ja s’han cansat de seguir 
estereotips i de pintar sempre les mateixes 
coses. S’acosta una revolució... i a la biblio-
teca li donarem solució!!!

Biblioteca
Infantils - Contacontes



Visites

  DISSABTE 21 - 9.30H   DIUMENGE 15 - 9H

RÓTOVA 
A Ròtova trobem des de fa poc l’únic jaci-
ment romà museïtzat. Es tracta de la Vila 
Romana de la Sort que visitarem per en-
dinsar-nos en el món antic a la Safor. Tam-
bé  visitarem el centre d’interpretació de la 
pansa per conèixer el procés d’elaboració 
d’este producte, essencial en la història 
agrícola de la Safor al Segle XIX.

 5 €. No inclou entrades als museus ni 
extres.

 Inscripcions: del 16 al 20 de maig, a la UPG 
(plaça Loreto, 4).
Organitza: UPG

 Punt d’eixida: Plaça de Ròtova
Durada: 3h aprox.
El desplaçament es farà amb vehicle propi.

 Punt d’eixida: Parc d’Ausiàs March 
(Parc de la Fira)
Durada: 4.30 h. aprox.
Dificultat: Baixa, Distància: 7,5 km.
El desplaçament es farà amb vehicle propi.

CASTELL I ART RUPESTRE 
DE BENIRRAMA (ruta 
arqueològica)
Visita a les pintures rupestres de Benirra-
ma i pujada al castell de Gallinera. Esmor-
zarem al costat de les pintures rupestres. 
Caminant per l’ombria de la Vall de la Ga-
llinera, coneixerem com vivien els habi-
tants d’aquesta vall fa set mil anys i també 
com vivien en època medieval.

 5 €. 

 Inscripcions: del 16 al 20 de maig, a la UPG 
(plaça Loreto, 4).
Organitza: UPG



Visites

VISITES TEATRALITZADES  
“Visitant als Borja”
Coneix el Palau Ducal a través dels seus 
personatges principals amb una visita 
teatralitzada. Alexandre VI, Maria Enríquez 
o Francesc de Borja són sols algunes de les 
personalitats que hi podràs trobar i descobrir 
la seua fascinant història. 

  10€ entrada normal, 9€ entrada 
reduïda, 6€ entrada especial

  Venda anticipada d’entrades: www.
palauducal.com

  De dilluns a dissabte de 10 a 14h i de 16 a 20h 
Diumenges i festius de 10 a 14h

  DISSABTES 7 - 9H   DIUMENGES 8 I 22 - 13H

 Punt d’eixida: UPG (plaça Loreto, 4)
Durada :3 h.aprox.

 Palau Ducal dels Borja 

LLEGENDES I CONTALLES DE 
GANDIA.  
3ª edició.
Visites guiades a càrrec de Emili 
Selfa.
A causa de la demanda d’esta activitat, que 
hi ha produït que es queden fora moltes per-
sones interessades, organitzem una tercera 
ronda.
Amb esta iniciativa la UPG organitza un pa-
rell de recorreguts en els quals Emili Selfa ens 
mostrarà el vessant llegendari de la ciutat, 
aquell que conserva un anecdotari sucós i, de 
vegades, poc conegut.

 5 €. 

 Inscripcions: durant tota la semana anterior.
Organitza: UPG



ARA FA… Arxiu Històric Municipal

El 28 de maig de 1982, a uns salons de Fo-
ment plens a vessar, es celebrà l’assemblea 
que va escollir  Josep Lloret Tarrasó president 
de la Junta Local Fallera de Gandia. Era el 
principi de la seua segona etapa al capdavant 
de l’entitat, que ja havia presidit entre els 
anys 1968 i 1978, i arribava en un moment en 
què les relacions de la Junta amb les comissi-
ons s’havien enterbolit a causa del conflicte al 
voltant dels símbols del país.

Josep Lloret va estar sempre implicat en el 
teixit associatiu de la ciutat. Va ser, com hem 
dit, president de la JLF més de vint anys, fun-
dador del pas de sant Pere, Tio de la Porra, di-
rectiu de Foment... i va estar relacionat amb 
l’Associació d’Amics de la Seu, l’antic «Institu-
to Duque Real Alonso el Viejo», el Cercle Mu-
sical i la UAM Francesc de Borja. A més, des 
de la pròpia institució municipal, participà 
activament en l’agermanament amb Laval i 
la finalització del col·legi Joanot Martorell. 
Per tot plegat, se li va concedir el títol honorí-
fic de Fill predilecte de Gandia l’any 2015.

Lloret va faltar en 2016. Uns anys més tard, en 
novembre de 2020, la seua filla Anna va donar a l’Arxiu, com a testimoni de la vida intel·lectual 
i ciutadana del seu pare, tot un conjunt de fons documentals relacionats amb la seua etapa com 
a regidor, la seua activitat en el món associatiu, diferents mecanoscrits inèdits d’obres pròpies, 
així com una important col·lecció de llibres, publicacions periòdiques, programes de mà i foto-
grafies que hui estan a l’abast de tota la ciutadania.

Retrat de Josep Lloret Tarrasó
Autor: Sebastià Dénia
Data: anys 1970
Signatura: AHG, CA-500/1
Accessible a: cercol.org

40 Anys, Josep Lloret va ser escollit 
president de la junta local fallera



Museus
MUSEU ARQUEOLÒGIC DE GANDIA

 C/ de l’Hospital, 20 – 46701 GANDIA

   Tel. 96 295 95 40 -difusiomaga@gandia.org - maga.gandia.org

  ENTRADA REDUIDA 1€ - ENTRADA GENERAL 2€

 Dimarts a dissabte, de 9:00 A 19:00h

Diumenges i festius: de 10:00 a 14:00h

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.

  Dilluns 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 50

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

SALA D’EXPOSICIONS TOSSAL
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
SEU DE GANDIA.
C/ TOSSAL, 8
96 204 48 20




