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Un estiu cultural
F

a uns anys no imaginàvem un horitzó
d'esperança en el sector cultural. Pensàvem que podríem estar estancades en restriccions i dificultats per a poder organitzar
esdeveniments i activitats. I que els artistes
de la nostra ciutat estarien un temps treballant des de la pantalla o amb altres iniciatives que ingeniàrem per a poder sostindre el
sector. Però finalment hem passat pàgina,
i encara que mantenim la responsabilitat,
podem parlar d'un estiu ple de cultura i activitats per a omplir la nostra vida de felicitat,
reflexió i coneixement. Per a gaudir en família, amb amics o en soletat. Una combinació
d'activitats que organitzem des de Cultura
i altres departaments de l’Ajuntament de
Gandia però també des dels espais privats als
quals podríem anomenar ja "de resistència
cultural".
Perquè la nostra ciutat és capital cultural
perquè darrere hi ha molta gent que creu en
aquest sector tan important. Esperem que
gaudiu dels concerts, teatres, cinema d'estiu, exposicions i murals. Que ho feu en els
contenidors culturals, al carrer, la platja, els
espais naturals i en cada barri de la nostra
ciutat on fem arribar la programació. Siguem
feliços. Després arribarà la Fira amb força. I
allí ens trobarem una vegada més.
Que visca la cultura.

Nahuel González.
Regidor de Cultura
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XXXIII FESTIVAL
POLISÒNIC
Del 28 DE JULIOL AL 20 D’AGOST
Jardí de la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós

XXXIII FESTIVAL
POLISÒNIC
 ISSABTE 30
D
JULIOL - 21.30H

 DIVENDRES 5
AGOST  - 21.30H

 DISSABTE 6
AGOST - 21.30H

Preu per concert: 10 € / 8 € (amb carnet Jove o de Pensionista)
Abonaments: 36 € / 28 € (4 concerts) – 64 € / 48 € (8 concerts)
Venda anticipada en Casa de Cultura i www.instanticket.es

DIJOUS 28 JULIOL – 20H

 IVENDRES 29  JULIOLD
21.30H
VIOLINCHELI
BROTHERS

GRAHAM FOSTER BAND &
FEAT. ANTONIO SERRANO

SEPTETO SANTIAGUERO
Música tradicional cubana

50 anys sobre els escenaris del blues
Graham Foster és un virtuós guitarrista de
blues, fundador de bandes importants de
l’escena britànica dels 70, com The Roadsters o Network, i membre de les bandes
de Rocky Sharpe i Etta James. Als anys 90
es trasllada a Espanya i funda Major Blues Band i Night Train. Amb motiu dels 50
anys de la seua pujada als escenaris, el Polisònic vol retre homenatge a aquest gran
bluesman, amb un concert on farà un repàs
dels seus èxits i de standards del blues.

Amb més de 25 anys de trajectòria artística i
guanyadors de dos Premis Grammy Llatins
i vàries nominacions, el Septeto Santiaguero
és actualment un dels exponents més importants de la música tradicional cubana, amb un
repertori que recorre diferents vessants dels
ritmes de l’illa. El Septeto Santiaguero s’ha
presentat en importants escenaris d’Europa i
d’Amèrica i ha compartit escenari amb figures
com Rubén Blades, Pancho Céspedes, Omara
Portuondo o Óscar d’León, entre altres.

Graham Foster (guitarra i veu), Thomas Bauer
(teclats), José Terol (baix i cors), Damià Garcia
(bateria), Antonio Serrano (harmònica)

ENTRADA GRATUÏTA

Fernando Dewar Webster (direcció musical, tres
cubà i veu), Rudens Matos Matos (guitarra i veu),
Inocencio Heredia Castillo (percussió menor i
veu), Giraldo Bravo Ramírez (percussió menor i
veu), Dayron Robert Salazar (baix), Alain Antonio
Dragoni Cotorruelo (trompeta i cors), Gabriel
Montero González (congues), Carlos Danger Plana
(bongós)

De Vivaldi a Queen: un viatge amb dos joves virtuosos
Els Violincheli Brothers
són dos joves i virtuosos
germans de 14 i 16 anys.
Després del seu èxit en el
programa de TV Got Talent,
es presenten acompanyats
pel Chàfer Jazz Trio, en un
espectacle que és un “desafiament absolut que deixa bocabadat al públic”, a
través d’un viatge musical
que va de Bach a Queen,
de Mozart a Ara Malikian,
de Vivaldi a Paco de Lucía,
demostrant
l’imaginatiu
talent d’aquests dos joves
artistes.
Alejandro Turlo (violoncel),
Pablo Turlo (violí), Pau
Chàfer (piano), Carlos Maeso
(contrabaix), Josep Bass
(bateria)

VIKTORIJA
PILATOVIC
QUARTET +
Liutauras Janusaitis
& Voro Garcia
Grans promeses del jazz
europeu
Viktorija Pilatovic és una cantant de jazz i compositora lituana. És, a més, professora del
Berklee College of Music i de
la Global Foundation of Music (Londres) i ha compartit
escenari amb grans noms del
jazz internacional com Víctor
Wooten o Víctor Mendoza,
entre altres. En esta ocasió,
Viktorija estarà acompanyada
de dos grans músics de la nova
escena jazzística, com són Liutauras Janusaitis al saxo i Voro
Garcia a la trompeta.
Viktorija Pilatovic (veu), Alberto
Palau (piano), Miquel Álvarez
(contrabaix), Mariano Steimberg
(bateria), Liutauras Janusaitis
(saxo), Voro Garcia (trompeta

LA PERRA BLANCO
El rockabilly més salvatge
Alba Blanco és una jove
cantant i excel·lent guitarrista. Al front del seu trio, el
seu estil s’inspira en els ritmes dels anys 50’s, amb influències tant de la música
negra com del rhythm and
blues, el gospel i altres estils com el hillbilly, rockabilly o el country, buscant
un to primitiu. Els seus
concerts són una contínua
descàrrega
adrenalínica,
amb una posada en escena
salvatge i molt divertida.
Alba Blanco (guitarra i
veu), Guillermo González
(contrabaix), Juan Andújar
(batería)

XXXIII FESTIVAL
POLISÒNIC
DIVENDRES 12 AGOST 21.30H

 ISSABTE 13 AGOST D
21.30H

XXXIII FESTIVAL
POLISÒNIC
 IVENDRES 19 AGOST D
21.30H

 ISSABTE 20 AGOST -  
D
21.30H

BARCELONA BLUEGRASS BAND

KOKO JEAN & THE TONICS

LAUREANA

JOVE BIG BAND SEDAJAZZ

Una mirada a la música tradicional nordamericana
La Barcelona Bluegrass Band és un conjunt
dedicat a la música tradicional originària de
les muntanyes Apalatxes dels EUA i que ells
enriqueixen amb ingredients d’estils com el
blues, el jazz o la música celta i algunes composicions pròpies. Han realitzat gires per tot
Europa i els seus membres són autèntics especialistes en el bluegrass, un estil exigent en
el domini dels instruments que captiva als
amants de la música acústica en estat pur.
Una mirada a la música tradicional norteamericana.

Un explosió de soul i de ritmes imparables
Koko-Jean & The Tonics són una de les sensacions musicals dels últims anys. La seua
proposta és una explosió de soul, de ritmes
imparables i de groove. Liderats per Miss
Koko Jean, la banda la formen membres de
móns musicals ben distints, amb els quals
Koko Jean es mostra com un autèntic animal escènic, que igual pot commoure amb
un blues, com fa pujar la temperatura en
uns segons amb el seu rock’n’roll i soul.

L’emoció del fado portuguès
Nascuda en un entorn familiar musical i
artístic, Laureana s’inicia en la música als 8
anys, amb la guitarra clàssica. Fou la seua
professora qui la va convidar a cantar el
seu primer fado. A partir d’eixe moment, el
seu projecte musical es vincula a l’ambient
de les ‘casas de fado’, on va passar moltes
nits. El fado la va ajudar a recordar i a reviure d’una forma intensa les emocions i
la veracitat dels sentiments, acompanyada
d’aquest estil musical declarat Patrimoni
de la Humanitat el 2021.

Energia, talent i futur
Dirigida pel saxofonista Francisco Blanco
Latino, la Jove Jazz Band està formada per
22 joves músics de la “factoria” Sedajazz,
que sorprenen i emocionen per la seua
gran maduresa, habilitat, creativitat, energia i saviesa, a pesar de la seua joventut.
L’atractiu del seu repertori és que ha sigut
seleccionat pels mateixos músics, amb una
combinació de standards i d’arranjaments
de grans èxits de la història del jazz: bandes
sonores, funk, rock i latin jazz.

Laureana (veu), Raúl Sánchez (guitarra
portuguesa i violí), Carlos Ramos (viola de
fado), Raúl Marques (guitarra portuguesa,
trompeta, adufe i caixó)

Direcció: Fco. Blanco “Latino”. Saxos:
Camila Eirín, Juan Saus, Roque Garcia, Xavi
Maldonado, Ximo Reillo, Aurora Blanco.
Trompetes: Nino Villanueva, Jose Luis
Rodrigo, Josep Peiró, Oscar Lujan, Laura
Martí, Nur El Manchoud. Trombons: David
Martí, Hadriel Benedito, Angel Ballester, Joan
Fernandez, Albert Climent. Veu: Vera Gor.
Contrabaix: Eva Serrano. Vibràfon: Bernat
Cucarella. Bateria: Hugo Barrio. Piano: Mika
Giménez. Percussió llatina: Jose Reillo

Joan Pau Cumellas (harmònica i veu), Miguel
Talavera (guitarra i veu), Laura Pacios (violí i
veu), Ricky Araiza (banjo), Josemi Moraleda
(contrabaix)

Koko-Jean Davis (veu), Dani Baraldes
(guitarra), Víctor Puertas (teclats), Anton Jarl
(bateria)

Música
 
DIUMENGE

21.00H

10 JULIOL –

 
D ISSABTE

21.00H

17 SETEMBRE –

J Església de Sant Nicolau (Grau de Gandia)
FESTIVAL D’HAVANERES
“PORT DE GANDIA”
Orfeó Borja (Gandia),
Coro Polifónico Malatestiano
(Fano – Itàlia)

J Església del Beat Andrés Hibernón

El Festival d’Havaneres “Port de Gandia”
s’ha convertit en una cita habitual dins de
l’estiu cultural. Enguany, la X edició del festival tindrà un caràcter internacional, amb
la presència del Coro Polifónico Malatestiano, de la vila italiana de Fano, dirigit per
Francesco Santini. Com a entitat amfitriona, actuarà l’Orfeó Borja, que enguany celebra els 25 anys de la seua creació, i que
estarà dirigit per Jesús Cantos.

Emmarcat dins de la Campanya d’Intercanvis Musicals, que organitza la Diputació de
València, es recupera, després de dos anys,
aquesta interessant proposta cultural, en la
que intervindran l’Orfeó Borja i el Cor de la
Vila de Godella.

ENTRADA GRATUÏTA

ORFEÓ BORJA,DE GANDIA –
COR DE LA VILA DE GODELLA

ENTRADA GRATUÏTA

Programació
Palaudiovisual (juliol-agost)
 
DIMECRES 6

JULIOL – 22H

LA GOMERA
Romania/2019/94 min./
VOSE/NR – 12 anys
Direcció i Guió: Corneliu
Porumboiu;
Fotografia: Tudor Mircea;
Intèrprets: Vlad Ivanov,
Catrinel Marlon, Rodica Lazar

 
DIMECRES 13

JULIOL – 22H

EL GÀNGSTER,
EL POLICÍA Y EL
DIABLO
Corea del Sur/2019/107

min/VOSE.

Direcció i Guió: Lee Won-Tae;
Música: Jo Yeong-wook;
Fotografia: Park Se-Seung;
Cristi és policia i alhora acuse- Intèrprets: Ma Dong-seok,
ta de la màfia. Des de Romania viatja a l’illa de la Gomera
per a aprendre el xiulet gomer. A Romania es troba sota
vigilància policial, i utilitzant
l’ancestral forma de comunicació canària pretén comunicar-se amb la màfia per a
aconseguir traure de la presó
a Zsolt, l’únic que sap on estan
amagats 30 milions d’euros

Kim Mu-yeol, Kim Sung-kyun

Un cap de la màfia i un oficial de policia responsable
d’un sanguinari comando
hauran de deixar a un costat
les seues diferències per a
unir-se en la persecució d’un
assassí de nom K

Preu entrada: 5 euros (gandula)/3 euros (cadira)
Venda entrades: Casa Cultura, Instanticket, taquilla Teatre
(mitja hora abans de la sessió).

 
DIMECRES 20

JULIOL – 22H

LAS APARIENCIAS
França/2020/108 min/VOSE/
NR-12 anys

Direcció: Marc Fitoussi;
Guió: Sylvie Dauvillier;
Novel·la: Karin AlvtegenLundberg; Música: Bertrand
Burgalat; Fotografia: Antoine
Roch; Intèrprets: Karin Viard,

Pascale Arbillot, Benjamin Biolay.

Eve i Henri són un matrimoni
francés vivint a Viena. Formen
una parella aparentment feliç,
amb un fill en comú, i porten
una vida privilegiada en el si
d’un xicotet cercle francés establert en la capital austríaca.
Són “la crème de la crème”. No
obstant això, aquesta imatge
perfecta s’enfonsa quan ella
sospita que el seu marit la pot
estar enganyant. És llavors
quan Eve buscarà venjança al
mateix temps que intentarà
mantindre les aparences en el
seu entorn burgés d’expatriats, on regnen la hipocresia i
les mentides.

Programació
Palaudiovisual (juliol-agost)
 
DIMECRES 27

JULIOL – 22H

EL BRINDIS
França/2020/84 min/VOSE/
NR-7 anys
Direcció i Guió:Laurent
Tirard;
Novel·la: Fabcaro; Música:
Mathieu Lamboley;
Fotografia: Emmanuel
Soyer;
Intèrprets: Benjamin
Lavernhe, Sara Giraudeau,
Kyan Khojand
Adrien té 35 anys, és neuròtic i hipocondríac i està estancat en una crisi de maduresa. Durant un sopar amb
la seua extensa família, la
seua núvia no contesta els
seus missatges i el seu estúpid cunyat li demana que
s’encarregue de fer el discurs
de les seues noces. Què podria anar pitjor?

 
DIMECRES 3

AGOST – 22H

MADELEINE
COLLINS
França/2021/106 min/

VOSE/NR-7 anys

Direcció i Guió : Antoine
Barraud ;

Música: Romain Trouillet;
Fotografia: Gordon Spooner;
Intèrprets: Virginie Efira,

Bruno Salomone, Quim
Gutiérrez.

Judith porta una doble vida
entre Suïssa i França. D’una
banda, Abdel, amb qui està
criant a la seua filla en comú.
Per l’altre, Melvil, amb qui té
dos fills una mica majors. A
poc a poc, aquest fràgil equilibri fet de mentides, secrets
i anades i vingudes es va
fracturant. Quan descobreix
la veritat, Judith tria la fugida cap avant.

Preu entrada: 5 euros (gandula)/3 euros (cadira)

 
DIMECRES 10

AGOST – 22H

Programació
Palaudiovisual (juliol-agost)
 
DIMECRES 17

AGOST – 22H

SILENT NIGHT

EL TRIUNFO

Regne Unit/2020/90 min./

França/2020/105 min./

VOSE/NR-16 anys
Direcció i guió: Camille Griffin;
Música: Lorne Balfe
Fotografia: Sam Renton;
Intèrprets: Keira Knightley,
Matthew Goode, Roman
Griffin Davis.

Mentre el món s’enfronta a
l’apocalipsi, un grup de vells
amics es reuneix per a celebrar el Nadal en una idíl·lica
casa de camp al Regne Unit.
Incomodats per la idea de
la inevitable destrucció de
la humanitat, decideixen
afrontar la situació amb
tranquil·litat, obrint una
altra botella de Prosecco i
continuant amb la celebració… Però, per molt que vulguen fingir normalitat, tard
o d’hora, hauran de fer front
a la idea que és la seua última nit.

Venda entrades: Casa Cultura, Instanticket, taquilla Teatre (mitja hora abans de la sessió).

 
DIMECRES 24

AGOST– 22H

EL CONTADOR DE
CARTAS

VOSE/NR-12 anys

EEUU/2021/112/VOSE/NR

Courcol;

Direcció i Guió: Paul

Direcció i Guió: Emmanuel

-16 anys

Schrader;
Música: Fred Avril;
Fotografia: Yann Maritaud
Música: Robert Levon Been;
Intèrprets: Kad Merad, Marina Fotografia: Alexander
Hands, Laurent Stocker.

Encara que estiga en l’atur
amb freqüència, Etienne és
un entranyable actor que
dirigeix un taller de teatre
en un centre penitenciari.
Allí reuneix a un grup insòlit
d’interns per a representar
la famosa obra de Samuel
Beckett ‘Esperant a Godot’.
Quan aconsegueix l’autorizació per a realitzar una gira
fora de la presó amb la seua
pintoresca troupe d’actors, a
Etienne se li presenta finalment l’ocasió de prosperar.

Dynan

Intèrprets: Oscar Isaac, Tye

Sheridan, Tiffany Haddis.

William Tell és un exmilitar i jugador professional de
pòquer. La seua meticulosa
vida es trastoca quan se li
acosta Cirk, un jove que busca ajuda en Tell per a executar el seu pla de venjança
contra un coronel militar

Preu entrada: 5 euros (gandula)/3 euros (cadira)

 
DIMECRES 31

AGOST – 22H

ADIÓS, IDIOTAS
França/2020/87 min./VOSE/
NR-12 anys
Direcció i Guió:Albert
Dupontel;
Música: Christophe Julien;
Fotografia: Alexis
Kavyrchine;
Intèrprets: Virginie Efira,
Albert Dupontel, Nicolas Marié.
Quan Suze Trappet s’assabenta als 43 anys que està
greument malalta, decideix
anar a la recerca del fill al
qual es va veure obligada a
abandonar quan ella tenia
15 anys. La seua cerca administrativa li farà conéixer a
JB, d’uns cinquanta anys i en
plena depressió, i al senyor
Blin, un arxiver cec amb un
entusiasme impressionant.
Els tres s’embarquen en una
cerca tan espectacular com
improbable.

Venda entrades: Casa Cultura, Instanticket, taquilla Teatre (mitja hora abans de la sessió).

Exposicions
FINS AL 23 DE JULIOL

J Sala d’exposicions de la Casa de Cultura

REGRESO AL EDÉN.
PACO ROCA
“Regreso al Edén”, un dels últims treballs
de l’autor valencià de còmic, Paco Roca
(Premi Nacional de còmic) dona el pas a
la vida real gràcies a l’exposició que arriba a Gandia des de la seu de La Nau de la
Universitat de València. En aquest treball
el dibuixant es sumergeix, a partir d’una
fotografia de la seua mare, en una ciutat
que desvetlla amb rigor. Viatgem a la València de la postguerra mitjançant les diferents vinyetes que ens mostren com els
diferents personatges es veues afectats
per la forma de vida de la ciutat durant els
anys 40.
 e dilluns a dissabte de 10.30 a 14 i de 18 a
D
20.30 Diumenges tancat

DEL 3 AL 31 D’AGOST
QUINO, MAFALDA Y MUCHO
MÁS
Quan l’humor tracta temes universals que
afecten a la societat en el seu conjunt, és
capapç de travessar fronteres temporals i
espacials, fent-se comprenssible per a espectadors, de qualsevol lloc i condició, independentment del moment en el qual s’ha
produït. És el que ocorre amb Quino; els lectors del qual i admiradors poden trobar-se
en qualsevol part del planeta. El seu estil i
visió del món és universalment conegut, especialment a través del seu personatge Mafalda, traduïda a més de 20 idiomes, i un referent per a milers de persones en les quals
ha deixat una petjada inesborrable.

J Sala d’exposicions de la Casa de Cultura

 e dilluns a dissabte de 10.30 a 14 i de 18 a
D
20.30 Diumenges tancat

Exposicions
 DEL 2 AL 25 DE SETEMBRE

Exposicions
DEL 14 DE JULIOL AL 31 D’AGOST

J Sala Coll Alas

J Sala Tossal De La Univeritat De València. Centre Internacional de Gandia

LAS MANCHAS DEL TIEMPO
MARÍA DOLORES PEDRÓS

“LA PRIMERA. ART JOVE”
LAURA TOSCANO

EL VIATGE QUE MAI ACABA.
LAURA TOSCANO

De vegades no sabem molt bé quina força interior guia els nostres passos, però la veritat és que
de vegades ens condueixen a retrobaments amb emocions i vivències soterrades en el més profund de la nostra memòria. Aquest projecte va sorgir d’improvís quan en visitar una casa familiar de la meua infància vaig trobar unes teles centenàries amb les taques típiques del temps
transcorregut.

Laura Toscano ha sigut la primera sel.leccionada en el projecte “La Primera. Art jove”.
Aquest projecte nàix de la mà del Departament de Cultura de l’Ajuntament de Gandia
en col.laboració amb el Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València,
per tal d’acompanyar i facilitar el desenvolupament i l’exhibició de projectes de les
artistes joves de la nostra ciutat.

Preguntes com: qui soc? quin és el meu lloc
al món? Han sigut formulades al llarg de la
història. Com a resposta a aquestes preguntes naix l’exposició artística El viatge que
mai acaba de l’artista Laura Toscano. Treballant el tema de la identitat i la seua relació
amb la creativitat, les obres d’aquesta exposició tracten aquest tema com un extens
camí que mai finalitza. Analitzant aspectes
que influeixen en la formació identitat al
llarg de la vida, com la família i l’educació,
es crea un projecte a partir de l’anàlisi i la introspecció personal, que acaba universalitzant-se. Utilitzant el llenguatge de la pintura i la instal·lació, l’artista crea una exposició
on la memòria i el procés d’aprenentatge és
fonamental en l’inici de la identitat.

Obrir el bagul i veure i fer olor el seu contingut em va retrotraure a la infància i vaig sentir la
necessitat de retre homenatge a unes persones que van ser entranyables en la meua infantesa.
Llençols, cortines i camisons, teles de lli i cotó que van deslligar un torrent de records i sentiments, i són el suport sobre el qual he creat aquestes obres en les quals he afegit a les taques del
temps les meues petjades anímiques. Així, amb traços tènues, han sorgit imatges recuperades
de l’oblit, i també explosions de color que han fusionat el temps passat amb l’actual.
‘’Las manchas de tiempo”, una obra lliure de tot convencionalisme, sobre un suport únic : unes
teles centenàries.
De dimarts a dissabte de 10.30 a 13h i de 18 a 20h

Exposicions

Exposicions
FINS AL 31 DE JULIOL

J Sala Coll Alas

DE L’1 DE JULIOL AL 30 D’AGOST

NOSOTROS, LOS DE ENTONCES
FOTOGRAFIES DE SALVA GREGORI
El fotógraf Gandià, Salva Gregori, va començar
fa vint-i-cinc anys un projecte que pretenia
rendir homenatge a persones del món de la
cultura: pintors, escultors, escriptors, que havien format part del seu cercle social i familiar,
per tal de tindre una imatge, un record d’ells.
Conforme avançava el projecte, va entendre
que volia anar molt més enllà. La idea que
aquest col·lectiu que s’anava formant, de natural generós i altruista s’identificava així mateix com un “nosaltres”, i que el pas del temps,
alhora que generava absències entre ells, permetia també noves incorporacions fruit d’una
societat culturalment viva i en progrés.
D’ací la suma d’aquests 60 retrats un breu i
incomplet paisatge de persones, de gent que
generosament han posat davant de la seua càmera fotogràfica, alguns sense saber molt bé
per què, uns altres, sorpresos de meréixer-ho,
però sense els quals es fa molt difícil entendre
com som, com hem arribat fins ací, i que podem esperar del futur.
De dimarts a dissabte de 10.30 a 13h i de 18 a 20h

DEL 21 DE JULIOL AL 21 D’AGOST
ÀLBUM FAMILIAR
ANA FERRER
Ana Ferrer, pintora gandiana, ens mostra
una selecció de retrats a l’oli que ha realitzat
al llarg de la seua carrera artística, iniciada fa
més de 30 anys. L’accentuat realisme, unit a
la bellesa estètica que transmeten les seues
obres, són alguns dels seus trets característics
 e dilluns a dissabte de 10h a 14h i
D
de 16h a 20h. Diumenges de 10h a 14h

J Espai Baladre, C/ Rioja, 45. Platja De Gandia.
EXPOSICIÓ DE FANS DE LEGO
Exposició de maquetes i diorames de Lego creats per particulars i diferents associacions, que
recrearan composicions de Star Wars, Technich, Programables, City, Harry Potter, MILLS...

NOVETATS:
•

Participació dels guanyadors del concurs de televisió LEGO MASTERS España.

•	Exposició de maquetes de gran format.
•

Ampliació dels expositors i de l’oferta de tallers lúdics i educatius de Lego.

•

Celebració de la Final del Campionat de Robòtica de la Safor el 9 de juliol.

•

Construcció dels Tinglados del Grau de Gandia amb peces de Lego.

Coordina: la Asociación para el Desarrollo Tecnológico de la Safor, ADETECSA, Ajuntament de Gandia,
associació Valbrick i l’empresa Cantera de Empresas.
Més informació i inscripció tallers: www.gandiabricks.com

J Sala Carròs I Centelles Del Palau Ducal Dels Borja

Palau Ducal
4 I 18 DE JULIOL / 8 I 29 D’AGOST /  5 I 19 DE SETEMBRE - 21 H
TAST DE LA DUQUESSA
Sopar amb maridatge de cerveses artesanals.
Gaudeix d’un sopar a l’emblemàtic pati d’Armes del Palau Ducal en el que podràs degustar deliciosos plats maridats amb cinc cerveses artesanals, de la mà de grans professionals
com el restaurant Vins i Més i el Llúpol Craft Bar
Preu entrades: 40€
Venda anticipada d’entrades www.palauducal.com

22 DE JULIOL / 12 I 26 D’AGOST - 20:30H
SOPAR BORGIÀ GASTROMUSICAL
Cuina d’autor amb música en directe
Un espectacle gastronòmic realitzat pels grans cuiners de la zona, Pep Solà i Miquel Ruiz,
que ens delitaran amb un deliciós sopar basat en productes de proximitat, i amb amenització de la millor música en directe. Per arrodonir l’experiència, previ al sopar, es realitzarà
una visita nocturna al Palau Ducal per tots els comensals.
Preu entrades. 85€
Venda anticipada d’entrades: www.palauducal.com

 IMARTS, DIJOUS I DIVENDRES DE JULIOL I AGOST  
D
DIMARTS I DIJOUS DE SETEMBRE - 20:30H
VISITES NOCTURNES
Descobreix el Palau Ducal dels Borja com mai l’havies vist, amb una visita nocturna en
la que podràs conèixer els racons més desconeguts d’aquest edifici que compta amb set
segles d’antiguitat. Una visita ampliada per poder gaudir del legat dels ducs de Gandia i de
la seua història.
Preu entrades: 10€ entrada normal, 9€ entrada reduïda, 6€ entrada especial
Venda anticipada d’entrades: www.palauducal.com

Presentació de llibre
DIMECRES 21 DE SETEMBRE - 19H
LA CASA DE LA MARQUESA:
20 ANYS AMB LES PORTES
OBERTES

J Casa De Cultura Marqués De González
De Quirós

El 19 de maig de 2020, la Casa de Cultura
Marqués de González commemorava els
20 anys de la seua inauguració. Per raons
conegudes per tothom, l’efemèride no es
va poder celebrar en aquell moment i van
haver-se de posposar molts actes, entre
els quals hi havia l’exposició La Casa de la
Marquesa: 20 anys amb les portes obertes.
Aprofitant aquesta xifra redona de 20 anys,
vam fer la vista enrrere per conéixer com
i per què la Casa de la Marquesa es va alçar al bell mig del “nou” passeig a finals
del segle XIX, quan la ciutat trencava la
seua closca medieval i iniciava un trajecte
cap a la modernitat. Tanmateix, va ser un
moment clau en la transformació de la societat, les classes populars van començar a
incorporar-se a la vida social i cultural.
Ara, presentem aquest llibre que recull fotografies, textos i testimonis d’aquella exposició, comissariada per Lluís Romero, la
qual recollia la història d’aquest emblemàtic edifici de finals del segle XIX.

39 Universitat d’estiu de
Gandia. En la cruïlla de l’avenir
 IJOUS 14 DE JULIOL D
22.30H

DILLUNS 18 DE JULIOL 20H

J Jardí de la Casa de la Marquesa

J Jardí De La Casa De La Marquesa

TEATRE ESCENA ERASMUS: EL
DESIG DE LA JOVENTUT

CONFERÈNCIA INAUGURAL
DE LA 39 UEG
MANUELA CARMENA

Una producció d’Escena Erasmus UV i
Cultura Diputació de València. De Daniel
Tormo, Maribel Bayona, Anna Marí, Guada Sáez
i Mohamed Dourasse. Direcció: Josep Valero.

El desig de la joventut és un espectacle tendre, emotiu, divertit i esperançador sobre
els anhels de la joventut europea. Què desitgen els i les nostres joves? Com entenen
la vida: l’amor, la família, el treball... Què
esperen del futur? Què pensen de la guerra
que ens ha tocat viure?
D’altra banda hem volgut preguntar-nos
què és la joventut. És un fet biològic, o un
estadi de la vida? És un col·lectiu? Poden
sentir-se joves els que biològicament ja no
ho són? Desitgem recuperar la joventut
perduda? Enguany, “Any Europeu de la Joventut”, Escena Erasmus vol portar l’elixir
de l’eterna joventut a tota la gent dels nostres pobles. I brindar per la pau
ENTRADA LLIURE

Manuela Carmena Castrillo (Madrid, 9 de
febrer de 1944) és una jurista espanyola,
jutgessa emèrita i alcaldessa de Madrid
per Ahora Madrid entre el 2015 i el 2019.
Carmena ha estat defensora dels obrers i
detinguts durant la dictadura de Francisco Franco i cofundadora del despatx laboralista en el qual es va produir la matança
d’Atocha de 1977. Carmena, que va abandonar les files del PCE, va començar a exercir en la carrera judicial el gener de 1981.
Recentment ha publicat “A los que vienen”, el seu últim llibre després de deixar
l’alcaldia de Madrid. Una reflexió al voltant
de la societat que vol deixar a les generacions futures i de la que ens parlarà a Gandia.

39 Universitat d’estiu de
Gandia. En la cruïlla de l’avenir
 IMARTS 19 DE JULIOL D
19H

 IMARTS 19 DE JULIOL D
21.30H

39 Universitat d’estiu de
Gandia. En la cruïlla de l’avenir
DIMECRES 20 DE JULIOL 19H

DIMECRES 20 DE JULIOL 21.30H

J Casa De La Marquesa

J Jardí De La Casa De La Marquesa

J Casa De La Marquesa

J Jardí De La Casa De La Marquesa

CONVERSEM AMB HELENA
MALENO

MÚSICA: HOLISTIKS

CONVERSEM AMB OCTAVIO
SALAZAR

MÚSICA: MAGALÍ SARÉ I
MANUEL FORTIÀ

Presenta: Angeles Solanes, Vicerectora de

Formació Permanent, Transformació Docent
i Ocupació. Universitat de València.

Helena Maleno és periodista i investigadora
especialista en migracions i tràfic d’éssers
humans. A més, és fundadora del col·lectiu
Caminando Fronteras. Establerta al Marroc
des d’on denúncia les violacions de Drets
Humans a la frontera sud espanyola i desenvolupa una tasca de suport i empoderament de les comunitats migrants subsaharianes durant el procés migratori. A les seves
xarxes socials avisa diàriament de les pasteres a la deriva i els salts a la tanca que es produeixen, coordinant el rescat i vetllant per
la garantia dels drets fonamentals.
Durant la seua intervenció ens parlarà de
tota la seua experiencia.

Giuseppe Mollo (trompeta), Pau Aparisi Martí
(saxo tenor), Pau Barber Faus (bateria), Tano
Gomar Vila (veu), Jorge Sendra Noguera (veu),
Curro Albi Costa (guitarra elèctrica), Nick Jaria
Fernandes (guitarra elèctrica), Diego Navarro
López (baix elèctric).

Nascuts musicalment a Gandia el 2019,
Holístiks està format per 8 músics i, alhora, per molts altres integrants que envolten la seua comunitat artística. Rap, rock i
electrònica, juntament amb una posada en
escena magnètica i enganxosa, són els ingredients per a poder crear un ambient de
sinèrgia entre el públic i la banda.

ENTRADA LLIURE

Presenta: Ana Marrades, Departament de
Dret Constitucional. Universitat de València.
Octavio Salazar Benítez és pare i home “en
procés de ser feminista”. Jurista espanyol
especialista en Dret Constitucional, especialment conegut pels seus treballs en el
camp de la igualtat de gènere. És membre
de la Xarxa Feminista de Dret Constitucional. La participació política de la dona,
l’anàlisi critic de les masculinitats, la democràcia paritària, la representació política, la ciutadania i la diversitat cultural són
eixos habituals de les seves publicacions
que compagina amb el seu treball com a
catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Còrdova.

Magalí Sare (veu), Manel Fortià (contrabaix).

Les fortes arrels jazzístiques que uneixen
a Magalí Sare i en Manel Fortià es manifesten en el seu últim treball, titulat fang i
núvols, que recull un repertori de cançons
tradicionals catalanes i iberoamericanes i
dues cançons pròpies. La proposta d’aquest
duet consisteix en reformular les melodies,
les formes i les claus rítmiques d’aquestes
cançons mitjançant la frescor i el risc de la
improvisació.

ENTRADA LLIURE

39 Universitat d’estiu de
Gandia. En la cruïlla de l’avenir
DIJOUS 21 DE JULIOL - 19H

 IJOUS 21 DE JULIOLD
21.30H

39 Universitat d’estiu de
Gandia. En la cruïlla de l’avenir
 DIVENDRES 22 DE JULIOL
- 19H

 DIVENDRES 22 DE JULIOL
- 21.30H

J Casa De La Marquesa

J Jardí De La Casa De La Marquesa

J Casa De La Marquesa

J Jardí De La Casa De La Marquesa

CONVERSEM AMB RAFAEL
LAHUERTA I FERRAN
TORRENT

MÚSICA: EL DILUVI

CONVERSEM AMB AMARNA
MILLER

MÚSICA: SPANISH BRASS:
TRIBUT A FRANK ZAPPA

Amarna Miller (Madrid, 1990) és presentadora i activista en favor dels drets de la dona.
Graduada en Belles arts, especialitzada en
fotografia i vídeo art.
Des de l’any 2013 col·labora en diversos
mitjans de comunicacvió i crea contingut
a través de les xarxes socials. Presenta el
programa ‘Este es el mood’ i els podcasts
sobre feminisme ‘Amb Veu de Dona’, ‘Dones que compten’ i “Jo també”. En 2019 va
guanyar la segona edició del talent xou de
fotografia ‘CAM ON’. Adora l’adrenalina i
les proposicions estranyes, les antiguitats,
els gats i ficar-se en embolics en ciutats de
les quals mai havia sentit parlar.
En la seua intervenció s’aproximarà al seu segon llibre publicat “Virgenes, esposas, amantes y putas” , un assaig en el que analitza el
que significa ser dona en la societat actual.

Carlos Benetó (trompeta), Juanjo Serna
(trompeta), Manuel Pérez (trompa), Inda
Bonet (trombó), Sergio Finca (tuba), Dani
Flors (guitarra), David Xirgu (bateria).

Presenta: Cristina Garcia, Aula de Literatura
de la UV.

Rafa Lahuerta i Ferran Torrent són dos escriptors i novel.listes valencians. Lahuerta
és autor de “Noruega” premiada amb el
premi Lletraferit de novel.la 2020 i que ha
esdevingut, en l’últim any, un dels grans
èxits de la literatura en valencià. “Noruega”
és, en paraules de Ferran Torrent, “un fenòmen literari que hi ha que celebrar”.
Ambdós escriptors conversaran a Gandia
sobre aquesta obra que ja va per la sisena
edició i compta amb més de 10.000 exemplars venuts.

Flora Sempere (veu i bandúrria), Andreu Ferré
(baix), Lluc Llorens (acordió diatònic i veus),
Txus Rodríguez (guitarra), David Payà (veu i
violí), Dani Garcia (bateria).

Després d’èxit rere èxit, El Diluvi presenten
el seu últim treball, titulat Present, amb 14
temes lluminosos i vitals i que suposa un
salt endavant en la sonoritat de la banda,
renovada sense perdre la seua essència. La
metamorfosi és la paraula clau d’aquest disc
on s’ha cuidat cada aspecte de la producció
per desvetllar una banda que creix en el vessant musical, mentre manté la coherència
estilística i estètica.

ENTRADA LLIURE

Presenta: Carme Melo, Directora del CIG-UV.

Amb més de 30 anys de trajectòria al món
de la música de cambra, Spanish Brass és
un dels quintets més dinàmics i consolidats del panorama internacional. Amb
el títol de Make a BRAZZ noise here, els
Spanish Brass, acompanyats de músics de
contrastada solvència, li reten homenatge
a Frank Zappa, autor i compositor de culte
de les avantguardes del pop i del rock entre
els anys 60 i 80.

ENTRADA LLIURE

Visites Guiades
 DILLUNS DE JULIOL I
AGOST - 19H

 DIMARTS I DIJOUS DE
JULIOL I AGOST - 19H

J Eixida: Plaça de la Marina.

J Eixida: Oficina de Turisme.

VISITA GRAU DE GANDIA:

VISITA CENTRE HISTÒRIC:

Un passeig pel port de Gandia, pel patrimoni i la història del Grau. A través d’un
xicotet recorregut coneixerem els orígens
i l’evolució del Grau, els seus edificis singulars i les seues activitats comercials i de
transport (port, ferrocarril).

Visita guiada pel centre històric de Gandia,
centrant-se en l’empremta de la família
Borja a la ciutat.
Preu 8€/4€ reduïda.

Preu 8€/4€ reduïda.

 DIMECRES DE JULIOL I
AGOST - 19H

J Eixida: Oficina de Turisme.

 DIVENDRES 15 DE JULIOL
-  21 H
D IVENDRES  12 D’AGOST
- 20.30 H

GINCANA FAMILIAR:

J Punt de trobada: al peu de la fortalesa de

Visita dirigida a públic familiar per conèixer
Gandia i la família Borja d’una manera lúdica i
divertida. Un mapa interactiu, amb adhesius,
pistes i proves per resoldre i descobrir el
patrimoni.

Bairén.

Preu 8€/4€ reduïda.

NITS DE LECTURA A BAIRÉN
Visita guiada a la fortalesa de Bairén, amb
l’acompanyament de lectures d’obres de
diversos autors aràbigo-valencians i de
fragments del Llibre dels fets el rei en Jaume.
Preu: 9 € / 5 € (6-11 anys).

Informació i reserves: www.visitgandia.com

VISITES GUIADES AL PALAU DUCAL DELS BORJA
De dilluns a dissabte:

11h (cast) , 12h (cast) ,
17h (val), 18h (cast) , 19h (cast)
Diumenges: 11h (cast) , 12h (cast)

 reu: 7€ entrada normal, 6€ entrada
P
reduïda, 4€ entrada especial.
 
Informació i reserves:
visites@palauducal.com / 962871465

Una Mar De Músiques
DIMECRES DE JULIOL I AGOST - 22:30H

J Camp de Béisbol, C/ de la Valldigna 16. Platja de Gandia
FESTIVAL DE BANDES DE MÚSICA DE GANDIA I LA SAFOR
6 JULIOL:

Associació Cultural de Dolçainers de la
Safor

13 DE JULIOL:
Banda de Beniopa

20 JULIOL:

3 D’AGOST:

Associació Musical Grau de Gandia

10 D’AGOST:
Agrupació Musical Villalonga

17 AGOST:

Societat Musical Benirredrà

Agrupació Artística Musical el Real de
Gandia

27 DE JULIOL:

24 AGOST:

UAM Sant Francesc de Borja de Gandia

Grup de Danses Rebombori de Gandia

Sona l’arena

DIUMENGE 24 JULIOL

J Escenari 4. Aragó

TOTS ELS DIMECRES I DIUMENGES DE JULIOL I AGOST A LES 20H.
Concerts de música als diferents escenaris del Passeig Marítim Neptú, que amenitzen les
vesprades de la platja amb música pop rock en directe dels anys 80’s/90’s.

SIGLO XXI

Tribut Mecano

DIMECRES 27 JULIOL

J Escenari 1. Ripoll

PICKIN BOPPERS

Swing & R’n’r Ints.

DIUMENGE 31 JULIOL

DIMECRES 17 AGOST

J Escenari 3. Galícia
LA MOCHA

Ver. Pop. Cast anys 80

DIUMENGE 21 AGOST

J Escenari 4. Aragó

LOS DUQUES DE MONTERREY

Corridos

DIMECRES 24 AGOST

J Escenari 2. Illes Balears

J Escenari 1. Ripoll

80s british

Pop rock cast. anys 80-90

PLANET 8

AGOST

FLACO BAND (ISMA ROMERO)

DIUMENGE 27 AGOST

J Escenari 2. Illes Balears
DIMECRES 03 AGOST

J Escenari 3. Galícia

SECOND COMING

JULIOL
DIUMENGE 03 JULIOL

J Escenari 2. Illes Balears
BLACK GLITTER
Ver. Inter. Soul clàssics

DIMECRES 06 JULIOL

J Escenari 3. Galícia
LA MOCHA

Ver. Pop. Cast anys 80

DIUMENGE 10 JULIOL

J Escenari 4. Aragó
HISTERIIA

Ver Inter. Pop. Segle XXI

Tribut The Police

DIMECRES 13 JULIOL

J Escenari 1. Ripoll
LOL I POP

Ver.Pop.Cast anys 80-90

DIUMENGE 17 JULIOL

DIUMENGE 07 AGOST

J Escenari 4. Aragó

LOS MONTOYA

Ver.Cast. 60s/90s/segle XXI

DIMECRES 10 AGOST

J Escenari 2. Illes Balears

J Escenari 1. Ripoll

Tribut Héroes Del Silencio

Soul /Cançons Pròpies / Versions

DESPERTAR DEL SILENCIO
DIMECRES 20  JULIOL

SOULOMONICS
DIUMENGE 14 AGOST

J Escenari 3. Galícia

J Escenari 2. Illes Balears

Ver. Pop. Cast & Angl. Anys 90-2000

Tribut femení Ac/Dc

TODO SUCEDIÓ UN MARTES

ROSIES IN HELL

LA DULCE HARLEEY

Vers. cast. angl. femení

DIMECRES 31 AGOST

J Escenari 3. Galícia
NO NAME

Vers. Rock

SETEMBRE
DIUMENGE 04 SETEMBRE

J Escenaro 4. Aragó
SONAKAYS

Flamenco & rumba

Biblioteca
JUNY - AGOST
DEL 27 DE JUNY AL 31 D’AGOST - DE 9H A 14H
ESCOLETES D’ESTIU A
BIBLIOTEQUES GANDIA

J Les escoletes tindran lloc a les següents
biblioteques:
•
•
•
•
•

Benipeixcar-Raval,
Santa Anna,
Beniopa,
Corea (Antiga Estació) i
El Grau.

Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia i l’Àrea
d’Igualtat de l’Ajuntament de Gandia.

JULIOL INFANTILS
IOGA PER A XIQUETES I XIQUETS , a càrrec de Susana Estruch.
DIMARTS 5, 12, 19 I 26 DE
JULIOL - 10.30H

J Biblioteca Infantil,
Inscripció prèvia a la pròpia biblioteca (96 295
95 95) o al WhatsApp 678837402.
Organitza: Junta Districte Centre Històric i
IMAB/Biblioteques Gandia.

 DIMECRES 6 I 13 DE
JULIOL - 10.30H

J Biblioteca Beniopa.
 IJOUS 21 I 28 DE JULIOL D
10.30H

J Biblioteca Santa Anna.

Inscripció prèvia a la pròpia biblioteca (96 295
98 08/Beniopa i 96 295 98 10/Santa Anna) o al
WhatsApp 678837402.
Organitza: Junta Districte Beniopa, Junta Districte
Santa Anna i IMAB/Biblioteques Gandia.

Biblioteca

Biblioteca

JULIOL

AGOST

QUADERN DE LECTURA,
a càrrec de Marta Pellicer.
 IJOUS 7 DE JULIOL D
11.30H

J Biblioteca Beniopa.

 DIMECRES 27 DE JULIOL
11.30H.

J Biblioteca Infantil.

Inscripció prèvia a la pròpia biblioteca (96 295 98 08/Beniopa i 96 295 95 95/Biblioteca Infantil) o al
WhatsApp 678837402.
Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.

TALLER DE MANGA PER A JOVES,
a càrrec de Sandra Lloret.
 DIJOUS 7 I 21 DE
JULIOL 10 A 12H.

J Biblioteca Infantil.

 DIJOUS 14 DE
JULIOL 10 A 12H.

J Biblioteca Beniopa.

 DIMECRES 27
DE JULIOL 10 A 12H.

J Biblioteca Santa Anna.

De 8 a 18 anys.
Inscripció prèvia necessària a la pròpia biblioteca (96 295 95 95/Biblioteca Infantil, 96 295 98 08/
Beniopa i 96 295 98 10/Santa Anna) o al WhatsApp 678837402.
Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia

BANDEROLA,  
a càrrec de Marta Pellicer.
 IMECRES 13 DE JULIOL D
11:30H.

 IMECRES 20 DE JULIOL D
11:30H.

J Biblioteca Infantil.

J Biblioteca Santa Anna.

Inscripció prèvia
a la pròpia biblioteca
(96 295 95 95) o al
WhatsApp 678837402.

Inscripció prèvia a la pròpia biblioteca (96
295 98 10) o al WhatsApp 678837402.

Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.

Inscripció prèvia a la pròpia biblioteca (96
295 95 95) o al WhatsApp 678837402.

MÓN POKEMON: DISSENYA LA TEUA GORRA POKÉMON,
a càrrec de Natalia Gueorguieva.
DIMECRES 3 D’AGOST - 11:30H.
VINE A CONÈIXER ELS DINOSAURES! EXPO-TALLER,
a càrrec de Fanny Pérez.
DIMECRES 10 D’AGOST - 11:30H.
PERCUSSIÓ PREHISTÒRICA! EXPO-TALLER I FAREM UN
TAMBOR,
a càrrec de Fanny Pérez.
DIMECRES 17 D’AGOST - 11:30H.

TALLER DE RECICLATGE DE PETXINES: RECICLEM PRODUCTES
DE LA MAR,
a càrrec de Fanny Pérez.
DIMECRES 24 D’AGOST - 11:30H.

A L’AIGUA, ÀNECS,
a càrrec de Marta Pellicer.

J Biblioteca Infantil.

JUGA AMB ELS INSECTES VOLADORS,
a càrrec de Natalia Gueorguieva.
DIMECRES 31 D’AGOST - 11:30H.

Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.

ARA FA…

Arxiu Històric Municipal

DOCUMENT DE L’ESTIU

Museus

Directori

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE GANDIA

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

C/ de l’Hospital, 20 – 46701 GANDIA

EL PORT DE GANDIA COM A ESPAI LÚDIC

T
 el. 96 295 95 40 -difusiomaga@
gandia.org - maga.gandia.org

L’activitat comercial i pesquera ha sigut, com és lògic, la definidora del port de Gandia des de la
seua construcció. No obstant això, també ha tingut usos recreatius i lúdics dels quals han gaudit al llarg dels anys veïns i visitants. La interacció humana amb el port era molt intensa quan
tota la part nord formava una llarga platja de poca profunditat, des de l’anomenada ‘platgeta
del Grau’ fins a l’antiga Casa Barrina, ben a prop d’on després s’edificaria el Club Nàutic.
La fotografia que presentem, on s’hi pot contemplar persones prenent el bany amb el moll
fruiter a mode de decorat, és especialment simbòlica d’allò que definiria l’economia comarcal
a partir dels cinquanta: l’exportació de taronja i el turisme. Aquells anys foren els de la recuperació de la penúria de la postguerra, amb el parèntesi desgraciat de les gelades de 1956 i 1957,
que van arruïnar les collites i van obligar a moltes famílies de la comarca a emigrar a Barcelona
o a França.
A la imatge s’aprecia encara, en la llunyania, la silueta de l’antiga ermita i dels magatzems de
la companyia britànica, habilitats temporalment en aquell moment com a llotja de peix. A la
dreta, al fons, s’intueixen els vivers dels musclaires i, més endavant, hi ha els estiuejants gaudint d’un bany refrescant o d’un passeig amb les petites embarcacions a rems que s’oferien de
lloguer.
Aquest entorn paradisíac es va malbaratar en gran part amb l’autorització d’una nova activitat,
la de desballestament de vaixells, que malgrat el decret de clausura de 1973 va durar fins als
anys huitanta. La contaminació que provocava va causar, fins i tot, que Sanitat prohibira la
celebració de la tradicional Travessia al port l’any 1975.

ENTRADA REDUIDA 1€ ENTRADA GENERAL 2€

Dimarts a dissabte, de 10:00 A 20:00h
Diumenges i festius: de 10:00 a 14:00h

MUSEU DE SANTA CLARA
C/ HOSPITAL, 22 – 46701 GANDIA
T
 el. 96 295 95 40 info@museusantaclaragandia.com –
infomuseusantaclaragandia.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

Títol: Banyistes al port
Data: 15 d’agost de 1956
Autor: desconegut
Signatura: AHG, CA
Accessible a:
https://cercol.org

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

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

