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rribem a la meitat de la tardor amb molta il·lusió. Octubre ha sigut
un mes que recordarem per la Fira i Festes, la volta al Teatre Serrano
o els nous projectes que hem iniciat per a potenciar a les artistes de
la nostra ciutat. També per homenages i activitats per a reivindicar
a figures importants de la nostra història com el poeta Marcos Ana
o el director de cinema Luis García Berlanga.
Novembre ve fort en música tornant a la programació de Jazz Dijous en la Marquesa. També amb les bandes de música valencianes
que han pres els carrers de Gandia amb el projecte “A la banda de la
música” gràcies que la ciutadania ja han fet del matí dels dissabtes
una cita imprescindible. També per Cultura als Barris que ens porta
a reivindicar la música urbana de Gandia que és de primer nivell o
concerts com el de Xavi Sarrià autor d’himnes del nostre valencianisme i el nostre amor a la terra.
En teatre, destacar l’obra “Julia” basada en la novel·la d’Isabel-Clara
Simó del Institut Valencià de Cultura que ens farà vibrar amb una
història basada en la lluita de les treballadores en l’època industrial.
I també l’aposta pel teatre amateur que estan fent del Teatre Serrano un aparador del talent local amb l’Associació d’Amics del Teatre.
En exposicións seguim gaudint de la fotografia del company Àlex
Oltra per a Cáritas Gandia, que ens mostra, baix una mirada crítica,
la situació vulnerable de moltes persones a la nostra ciutat.
En definitiva, un novembre elèctric en el qual us esperem en cada
obra que programem amb l’única voluntat que sigueu més feliços i
gaudiu en una ciutat que vibra tots els mesos de l’any.
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Música
Casa de Cultura Marqués de
González De Quirós
DIVENDRES11 20H

DÚO STOICA
La màgia d’un
Stradivarius
Obres de Stravinsky, Ravel i
Paganini, entre altres

El Duo Stoica està format
pels germans Razvan i Andreea Stoica (violí i piano).
Nascuts a Romania al si
d’una coneguda família de
músics, Razvan és un dels
violinistes més virtuosos i
carismàtics de l’actualitat i
ha obtingut més de 20 premis internacionals. Razvan
Stoica toca un violí Antonio
Stradivarius de 1729, prestat per un donant anònim
de Salzburg, i un arc de violí Max Moller Amsterdam,
cortesia dels fons culturals
de Montferland.
Organitza: Associació Promúsica. Informació: 647 201 319
(vesprades)

DISSABTE 19 20H

XAVI SARRIÀ
El que fora durant vint anys
el cantant i lletrista del grup
Obrint Pas, presentarà el seu
últim disc en solitari “Causa”
en un concert acústic precedit d’una xarrada en la qual
parlarà de la seua trajectòria
musical i literària i de l’evolució que ha experimentat tant
la composició com l’escriptura en valencià des dels inicis
de la seua carrera.
Aquest concert s’emmarca
dins de les activitats del Salitre
(Festival de Literatura del
Mediterrani), que organitza
l’Àrea de Joventut de la
Diputació de València.

ENTRADA LLIURE

DIJOUS 24 20H

NOMAD TRIO. JAZZ
INTIMISTA
Cicle JAZZdijous
Nomad Trio és el nou
projecte de Daniel Picazo (piano) i Diego de Lera
(contrabaix), acompanyats
del bateria Daniel García
Bruno. Nomad Trio és un
treball intimista, exquisit
i hipnòtic, que combina la
bellesa melòdica de la música clàssica amb la improvisació rítmica del jazz.
6 €.
Venda Anticipada en Casa de
Cultura i www.instanticket.es

Música
Teatre Serrano. Sala A
DISSABTE 26 – 19H

DIUMENGE 27 – 12H

BANDA CENTRE MUSICAL DE
BENIOPA
CONCERT DE SANTA CECÍLIA

BANDA UAM SANT FRANCESC
DE BORJA
CONCERT DE SANTA CECÍLIA

L’Associació Centre Musical Beniopa celebra el seu Concert Extraordinari en honor a
Santa Cecília, on tindran lloc les actuacions
de la Banda Jove de l’Associació i de la Banda
del Centre Musical Beniopa, celebrant els
25 anys de fundació de l’Associació. També,
l’acte servirà per a donar la benvinguda a un
total de 8 músics que seran presentats durant el concert.

La Banda UAM S. Francesc de Borja, dirigida
per Vicent Martí Ferrer, junt amb la Banda Jove, dirigida per Juan Miguel Terrazas
Samper, oferiran un concert emmarcat dins
la festivitat de Santa Cecília. Com és tradicional, amb aquest concert es donarà la benvinguda als músics que, després d’anys de
formació, passaran a formar part tant de la
Banda Jove com de la Banda Simfònica. El
programa de concert inclourà obres de compositors com Frank J. Cogollos, Khachaturian o Andrés Ferrer entre altres.

ENTRADA LLIURE

4 €.
Venda anticipada en Casa de Cultura i Www.
instanticket.es

A la banda de la música
Cicle de concerts
CICLE DE TARDOR
Amb aquest cicle de bandes de música, que arranca aquest octubre, es pretén posar en vàlua la riquesa cultural, artística i social de les bandes de música del nostre territori.
La banda de música ha estat la ferramenta de vincle cultural més directa i accessible per a
la societat, apropant l’art i l’educació a tota la població.
De sempre, les bandes de música han estat espais igualitaris, tothom té cabuda a una societat musical, des del nadó primerenc fins al més vell. Un espai on l’amateurisme i la professionalitat sempre ha estat barrejada per l’interès comú d’apropar la música al poble.

DISSABTE 5

DISSABTE 26

Societat Musical de
Benirredrà
Unió Musical de
Xeraco

11:30 H. Passacarrer pel Centre Històric
12:00 H. Concert a la Plaça de les Escoles Pies

Conferències

Casa de Cultura Marqués de
González De Quirós
DILLUNS 14 - 20.30H

HOWARD CARTER. EL CAMÍ CAP AL DESCOBRIMENT DE LA
TOMBA DE TUTANKHAMON
XVI CICLE DE CONFERÈNCIES L’ANTIC EGIPTE, IMPARTIT PER
L’EGIPTÒLEG JOSÉ LULL
Amb la conferència dedicada a la figura de Howard Carter, comença un nou cicle de conferències dedicat a l’Antic Egipte, que dirigeix el prestigiós egiptòleg gandià José Lull.
Des que era xiquet, Carter va sentir una atracció especial pel món antic i, especialment, per
l’Egipte faraònic. Les seues virtuts com a dibuixant li van permetre ben prompte, amb 17
anys, poder participar en una missió arqueològica a Egipte. A partir d’ací es va involucrar
completament en l’arqueologia egípcia i va fer de la cerca de la tomba de Tutankhamon la
seua aventura personal.

ENTRADA LLIURE

Teatre
Serrano
DIMARTS 1 - 19H

DIVENDRES 11 - 20H

EL CUADERNO

JÚLIA

Companyia: Quadern d’Assajos
Direcció i dramatúrgia: Pere Huerta
Intèrprets: Luís Lozano, José Jordán, Ana

Companyia: La Dependent
Directora i autora: Gemma Miralles
Adaptació de la novel·la d’Isabel Clara-Simó
Intèrprets: Marta Chiner, Manuel Climent,

Miñana, Arantxa Frasquet, Pere Huerta, Diego
Rufat

Un xic, que es comunica amb la resta del
món a través d’un quadern, ha d’afrontar
un nou cicle en la seua vida ara que ha
perdut sa mare. El món, delicat i agressiu alhora, solidari i imperfecte al mateix
temps, serà el seu camp de batalla personal. Malauradament els qui viuen allà fora,
a l’altra part del seu món, no li ho faran
gens fàcil.

8€

Vicent Domingo, Joan Gadea, Joan Manuel
Gurillo, Pilar Martínez, Rubén Mira, Pepa
Miralles, Gloria Román, Robert Roig, Pau
Vercher

Estem en l’època de la Revolució del Petroli
d’Alcoi de 1873 i els anys posteriors, un moment històric insigne en la nostra cultura,
el món industrial, amb una classe obrera
oprimida i predominant que ha marcat la
idiosincràsia d’aquest poble forjat sota els
batecs de les seues fàbriques. La nostra protagonista és Júlia, una dona de fusta, de fusta de picar, com diu ella, que ha de sobreviure en el món dels pobres i dels rics fent
servir la seua intel·ligència i tenacitat. Els
debats ètics apareixen, com en tota bona
narració. Júlia es converteix en una senyora, però havent de pagar un
preu molt alt.
12-10-8 €

Venda: Casa de la Marquesa, instanticket, taquilla Teatre Serrano (des d’una hora abans de l’espectacle).

Teatre
Serrano
DIVENDRES 25 - 20H

EL LLARG DINAR DE NADAL
Companyia: La Ruta 40
Direcció: Alberto Díaz i Albert Prat
Text: Thornton Wilder
Intèrprets: Bruna Cusí, Alberto Díaz, Ignasi
Guasch, Aina Huguet, Albert Prat, Magda Puig,
Mima Riera

El llarg dinar de Nadal és un espectacle que
proposa un joc teatral singular. Un fantàstic
text que juga de manera molt particular amb
el pas del temps. Amb un original mecanisme
de concentració i acceleració, l’espectador veurà com passen per davant dels seus ulls quatre
generacions d’una mateixa família, a través de
90 dinars de Nadal, en poc més de 60 minuts
de funció i sense cap tall. A cavall entre drama i
comèdia, El llarg dinar de Nadal és una reflexió
sobre la vida i la mort, la família, i la tragèdia
eterna i quotidiana del pas del temps.

12-10-8 €
Venda: Casa de la Marquesa, instanticket, taquilla Teatre Serrano (des d’una hora abans de l’espectacle).

Teatre
Raval
DISSABTE 5 - 18H

CINEMA ANIMA(‘)T:
‘L’ORQUESTRA TERRESTRE’.
Direcció: Imanol Zinkunegi, Joseba Ponce
Edat: Recomanada + 6 anys
Durada: 74 min.
Res en la vida és fàcil ni arriba sense esforç,
i d’això saben molts els protagonistes de
l’Orquestra Terrestre, una pel·lícula plena
d’humor i música. Està basada en el llibre ‘Orkestra Lurtarra’, escrit per Harkaitz
Cano, guanyador del Premi Euskadi, i
compta ara amb la seua pròpia banda sonora.
Manu, a més d’un somiador amb majúscules, és també un incomprès, però això no li
impedeix crear una peculiar orquestra. Els
personatges i les relacions i aventures que
viuran en la recerca de l’èxit retraten perfectament a la societat: el somiador; el mànager vividor i prepotent; els romàntics, la
setciències Aldika i l’entremaliat Osoki; o
una cabra anomenada Presidenta.

a: 5€ / t: 7€

DISSABTE 5 - 20.30H

POP D’AUTOR, ‘LES FLORS DE
TXERNÒBIL’, AMB CARLES
PASTOR (LA SAFOR)
Bateria: Silvia Martí
Baix: Nacho Villanueva
Guitarres: Ivan Espí
Piano: Abraham Rivas
Guitarres i veu: Carles Pastor
Edat: Joves i adults
Durada: 80 min
Aquestes flors són una collita de cançons
que Carles ha compost en els últims dos
anys. Cançons escrites en un temps incert i
radioactiu, concordes que busquen fer més
lleuger el pes innecessari dels desenganys
i les mentides. Poemes que miren a la cara
al temps viscut, i tornen amb un somriure.
Narrativa de poble, de barri i de carretera.
Amb nombroses referències a músics, escriptors i cançons favorites a les lletres.

a: 10€ / t: 12€
a. : anticipada / t. : taquilla

Teatre
Raval
DIVENDRES 11 - 20H

TEATRE: ‘LA REPETICIÓN’
amb Amaia Bono y Damián
Montesdeoca (País Basc)
Edat: Joves i adults
Durada: 60 min.
La ciència solament pot percebre fenòmens repetibles. Coneixem l’univers a
través del que es repeteix. L’ésser humà
és l’únic animal que es repeteix en entropessar dues vegades amb la mateixa pedra. Tot es repeteix. A través del recurs de
repetir en escena accions, paraules, sons i
moviments, aquesta peça explora les possibilitats compositives i coreogràfiques de
la mateixa repetició. Actor i actriu generen
línies d’acció i interacció que es perverteixen, modifiquen, fragmenten i reformulen,
generant un context metateatral que balla
entre l’assaig, la improvisació i la (re)presentació.

DISSABTE 12 - 20.30H

POP D’AUTOR, NOVEMBRE
ELÈCTRIC (PAÍS VALENCIÀ)
La banda, liderada per Yeray Calvo
(Algemesí), està formada i situada entre les
ciutats de València i Madrid. La completen:
Diana Erenas, Bert Posada, Rodrigo
Domínguez y Sergio León.
Edat: Joves i adults
Novembre Elèctric és un dels projectes
pop-rock valencians més prometedors de
l’escena actual. Aquest 2022, ha llençat ja
el seu nou disc d’estudi, el quart de la seua
carrera, anomenat ‘Memento’, un projecte
participatiu que va culminar en una edició
física artesanal i cuidada, per a col·leccionistes i amants de la música.
‘Memento’ és una obra on els sintetitzadors i l’electrònica guanyen cert protagonisme, sense renunciar a l’habitual so de
guitarres i textures.
Premi Ovidi Montllor 2014 al Millor Disc de Pop
per ‘Intacte’
Premi Ovidi Montllor 2018 al Millor Disc de Pop
i Premi al millor disseny per ‘Quart minvant’
Premi Carles Santos de la Música Valenciana
al millor disc pop i al Millor disseny per ‘Quart
minvant’

a: 10€ / t: 12€

a: 10€ / t: 12€

J Teatre Serrano

Cinema

4-3€

CinePot
DIMECRES 2 19H

DIMARTS 8 19H

EL EVANGELIO
SEGÚN SAN MATEO SEIS DÍAS
CORRIENTES
Especial Any Pasolini
Itàlia/1964/137 min/VOSE/
NR-9 anys
Direcció i Guió: Pier Paolo
Pasolini
Música:Luis Bacalov
Fotografía: Tonino Delli Colli
Intèrprets: Enrique Irazoqui,
Margherite Caruso, Marcello
Morante

En clau neorealista però sense apartar-se del text bíblic,
el sempre polèmic i polièdric Pasolini -cristià i comunista- realitza un pròxim retrat de Jesús de Natzaret.

Espanya/2021/ 85 min/ tots
els públics
Direcció i Guió: Neus Ballús
Fotografia: Anna Molins
Intèrprets: Valero Escolar,
Mohamed Mellali, Pep Sarrà.

Relata una setmana en la
vida de Valero, Moha i Pep,
treballadors d’una petita
empresa de lampisteria i
electricitat dels afores de
Barcelona. Formada per sis
capítols que narren les situacions que sorgeixen quan
els protagonistes s’enfronten a una reparació. Cada
capítol correspon a un dia
de la seua setmana laboral i
es construeix al voltant de la
relació que s’estableix entre
els protagonistes i els clients
que han sol·licitat els seus
serveis.

DIMARTS 15 19H

DRIVE MY CAR
Japó/2021/179 min/VOSE/
NR-12 anys
Direcció i guió: Ryûsuke
Hamaguchi; basat en un relat
de Haruki Murakami
Música: Eiko Ishibashi
Fotografia: Hidetoshi
Shinomiya
Intèrprets: Hidetoshi
Nishijima, Tôko Miura, Reika
Kirishima

Malgrat no ser capaç de recuperar-se d’un drama personal, Yusuke Kafuku, actor
i director de teatre, accepta
muntar l’obra “Oncle Vania”
en un festival d’Hiroshima.
Allí, coneix a Misaki, una
jove reservada que li han
assignat com a xofera. A mesura que passen els trajectes,
la sinceritat creixent de les
seues converses els obliga a
enfrontar-se al seu passat.

J Teatre Serrano

Cinema

4-3€

CinePot
DIMARTS 22 - 19H

DIMARTS 29 - 19H

EL ACONTECIMIENTO

HIVE

França/2021/100 min./VOSE/NR-16 anys
Direcció i guió: Audrey Diwan.
Basat en la novela d’Annie Ernaux
Audrey Diwan, Marcia Romano.
Música: Evgueni Galperine,
Fotografia: Laurent Tangy
Intèrprets: Anamaria Vartolomei, Sandrine
Bonnaire, Luàna Bajrami

Kosovo/2021/84 min/NR-12 anys
Direcció i Guió: Blerta Basholli
Música: Julien Painot
Fotografia: Alex Bloom
Intèrprets: Yllka Gashi, Qun Lajçi, Aurita Agushi.

França, 1963. Anne és una jove estudiant
brillant amb un futur prometedor per davant. Però quan es queda embarassada,
veu com desapareix l’oportunitat d’acabar
els seus estudis i escapar de les limitacions
del seu entorn social. Davant la proximitat dels seus exàmens finals i conforme
va creixent el seu ventre, Anne decideix
actuar, encara que haja d’enfrontar-se a la
vergonya i al dolor, encara que haja d’arriscar-se a anar a la presó per a fer-ho.

En un poble molt unit de Kosovo, les famílies lluiten per a arribar a final de mes,
ansioses per rebre notícies dels marits,
pares i fills que van anar a la guerra. Quan
les abelles de Fahrije deixen de produir
mel, decideix traure’s el permís de conduir
i s’aventura a la ciutat per a vendre ajvar
casolà en una botiga de comestibles local.
La seua ingenuïtat i ambició posen a prova
als habitants d’un poble conservador per
naturalesa en el qual continuen vigents les
nocions patriarcals i tradicionals de la societat. Per a poder sobreviure ha de superar
els insults i els atacs físics que tracten d’impedir per tots els mitjans que la dona puga
valdre’s per si mateixa.
4 €/3 €(reduïda)
Venda entrades: Casa de la Marquesa, Instanticket,
Taquilla Teatre (mitja hora abans de la sessió)

Exposicions
FINS AL 23 DE NOVEMBRE

J Sala d’exposicions Coll Alas
FINS AL 6 DE NOVEMBRE

LA CÀRITAS DEL S. XXI.
FOTOGRAFIES D’ÀLEX OLTRA
La Càritas del segle XXI, colpejada per
l’emergència social, treballa per a impulsar
un canvi i generar oportunitats davant els
reptes i desafiaments als quals s’enfronta;
el relleu generacional del voluntariat, la
transformació territorial de les Càritas parroquials, la sostenibilitat dels programes i
recursos, la cura del medi ambient, la mobilitat humana, la creixent digitalització o
la complexitat de les exigències normatives.
En aquesta exposició, l’autor Àlex Oltra
reflecteix l’acció callada i continuada de
Càritas Gandia, en transformació contínua,
flexible, oberta a la innovació i generadora d’iniciatives socials solidàries en la seua
lluita contra la desigualtat, la pobresa, l’exclusió o la bretxa digital.

MARCOS ANA.HACIA MIS
LIBRES AÑOS.
Commemoració del llegat vital del poeta
Marcos Ana, nascut en 1920 en un poble
de Salamanca, Alcoranda i mort a Madrid
en 2016. La mostra recull els esdeveniments històrics que el van portar a la presó i a militar al Partit Comunista per tal de
combatre el feixisme. També ens mostra la
seua vessant de poeta i escriptor compromés amb la llibertat.

J Sala B. Casa de cultura

Organitza: Sindicat Intercomarcal de
Pensionistes de la Ribera-La Safor de CCOO PV
en col·laboració amb l’Associació Marcos Ana de
Madrid i l’Ajuntament de Gandia

Exposicions
FINS AL 28 DE NOVEMBRE

LUIS GARCÍA BERLANGA. VIDA
I OBRA EN VINYETES
La figura del director Luis García Berlanga
transcendeix la cinematografia per a establir influències en totes les arts, però troba
una especial relació amb el còmic. L’humor
de les historietes dels anys quaranta i cinquanta i l’aportació berlanguiana comparteixen espais comuns que naixen tant d’una
manera d’entendre la crítica social com de
la convivència en una postguerra en què els
còmics es van establir com a retrat d’una societat devastada

J Sala Tossal De La Universitat De València.
Centre Internacional De Gandia
FINS A L’11 DE DESEMBRE

ARTISTES PARTICIPANTS: Alberto Guitián,
Asier y Javier, Bernardo Vergara, Darío Adanti,
Enrique Flóres, Felípe H. Navarro, Ferrán
Martínez, Idígoras y Pachi, Juanjo Cuesta,
Lorenzo Montatore, LPO, Manel Fontdevilla,
María Herreros, Pablo García, Paco Alcázar,
Rafa Kosta, Raúl Salazar, Ricardo, Ricardo
Cavolo, Sansón, Tomás Serrano, Ulises Culebro.

EL DUCAT DE GANDIA EN
TEMPS DE FRANCESC DE
BORJA
L’exposició “El Ducat de Gandia en temps
de Francesc de Borja” pretén oferir una visió
històrica de Gandia i el seu territori al segle
XVI i XVII, tot incidint de forma específica
en aquelles obres impulsades pel IV duc
Borja de Gandia o que se’n deriven dels projectes que ell va iniciar.

J Sala Carròs I Centelles Del Palau
Ducal Dels Borja

Biblioteca
Exposicions
DIVENDRES 4 - 18.30H

Concerts
DIUMENGE 6 - 19H

J Biblioteca Central. Claustre

J Teatre Serrano

JOAN FUSTER, UNA VIDA
IL·LUSTRADA

CONCERT LITERARI DE
L’ASSOCIACIÓ CENTRE
MUSICAL DE BENIOPA.
Tardor Literària

Tardor Literària
Inici de l’exposició itinerant de l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua en la celebració
de l’Any Fuster. Textos: Salvador Ortells.
Del 4 al 10 de novembre.

Horari: dl a dv, de 10 a 21 h i ds, de 10 a 13:30 h.
Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia

Una proposta on s’uneix la música i la literatura. Directora: Merche Femenia.
Organitza: ACM Beniopa, IMAB i Dep. Escena
Urbana i Política Festiva.

Biblioteca
Presentacions de llibres
DIMECRES 23 19.30H

DIJOUS 24 19H

DIMECRES 30 19H

J Biblioteca Central.

J Biblioteca Central.

“EL BOSC DE LA
VAMPIRA”,
de Joan Deusa
Dalmau.

“ENTRE
CORAZONES DE
ÁMBAR”,
de Nicolás Estévez,
Amb la presència
professor de
dels autors.
Filologia anglesa, UV. Presenta: Sol Torres.

Amb la presència de l’autor.
Presenta: Josep Piera i Josep
Lluís Roig.

El punt de partida d’El bosc
de la vampira és la trobada
d’un escriptor valencià jove i
precari i una poeta de Barcelona en una casa enmig d’un
bosc noruec.
Organitza: IMAB/Biblioteques
Gandia.

Dos joves periodistes a través d’il·lustratius flashbacks,
ens permeten testimoniar
els horrors durant les invasions soviètiques el 1940 i el
1944, i la cruenta irrupció de
l’Alemanya nazi el 1941.
Organitza: IMAB/Biblioteques
Gandia.

“DEIDADES
YUXTAPUESTAS”,
de Mercedes Sendra
Fornés i Luis María
Compés.

Un llibre de poesia, d’elevat to literari, que parla de
l’amor des d’una visió nova,
com una concepció d’allò
que se sent a l’ànima. Un treball ple de subtilesa, dolçor,
frescor i optimisme. Un cant
a l’existència terrenal i al que
està per vindre en una altra
dimensió.
Organitza: IMAB/Biblioteques
Gandia

Biblioteca

Tardor literària
DIMECRES 2 - 19.30H
POEPREMIS.
Recital poètic a càrrec de: Adriana Serlik, organització, guió i vídeo, Pilar Giménez, soprano, Cristina Monzó, piano, i Javier Malonda, saxo.
Amb les veus d’Ana Llopis, Vicent Lloret, Teresa Ferrando, Diana Castillo i Adrián Sanz.
Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.

J Casa de Cultura
Marqués González de
Quirós. Sala d’Actes
DIVENDRES 4 - 19H

CAUSAR-SE D’ESPERAR. JOAN FUSTER I EL
COMPROMÍS CRÍTIC.
Tertúlia dins el cicle d’activitats per la celebració de l’Any Fuster.
Amb Gustau Muñoz, Josep Piera i Néstor Novell. Modera: Carme
Manuel.
Organitza: AVL, PEN-Català i IMAB

J Biblioteca Central
DISSABTE 5 - 19H

J Biblioteca Central
CONVERSA SOBRE LITERATURA: NARRATIVA, TEATRE I
POESIA.
Amb Aina Fullana, Sílvia Navarro i Susanna Rafart.
Modera: Teresa Pascual.
Organitza: AELC i IMAB

DIVENDRES 11 - TOT EL DIA.

J Llibreries de Gandia (Ambra, Ferrer i Gavina).
CELEBREM EL DIA DE LES LLIBRERIES.
Acosta’t a una d’elles i obtindràs un descompte en la compra de llibres.
Organitza: Ambra, Ferrer i Gavina

Biblioteca
Tardor literària
DIVENDRES 11 - 18H

DISSABTE 12 - 19H

J Plaça Rei En Jaume.

J Palau Ducal dels Borja.

HOMENATGE AL TIRANT LO

X NIT DE CONTES AL PALAU.

BLANC.

Lectura infantil col·lectiva del Tirant, amb
la fallera major infantil i la seua cort d’honor, representants de les comissions falleres de Gandia, representants del Consell de
la Infància de Gandia, i xiquetes i xiquets
voluntaris. Inscripció prèvia necessària: Biblioteca Infantil i biblioteques de barri.

Presentació del llibre commemoratiu “10
nits de contes al Palau” i lectura de microrelats del concurs Tirantianes, a càrrec
d’alumnes de l’IES Tirant lo Blanc de Gandia. Amb la música del SAxFOR Quartet,
de l’Escola de Música del Grau de Gandia.
Presenta: Rafa Gomar.
Organitza: IMAB i Saforíssims Societat Literària

Organitza: Federació de Falles de Gandia i
IMAB. Col·labora: Consell de la Infància Gandia.

DISSABTE 12 - 11.30H

J Centre històric de Gandia.
RUTA LITERÀRIA PER A JOVES.
Un recorregut a peu on conèixer, de manera dinàmica, autores i autors des de l’Edat Mitjana fins a l’actualitat, atenent al seu vincle amb la ciutat ducal.
Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia i Departament de Joventut-Espai Jove

Durada: 2 hores. Guiatge: Illeta de Projectes.
Inscripcions: Activa Jove

Biblioteca

Tardor literària
DIJOUS 17 - 19H

J Teatre Serrano.
XXVI HOMENATGE A LA
PARAULA. Dedicat a Joan Fuster.
Amb la representació de “El tocadiscos de
Joan Fuster”, de Pau Alabajos, obra interpretada per Alfred Picó i Lara Salvador, amb
les cançons en directe del mateix Alabajos;
i presentació del llibre: “XXVI Homenatge
a la Paraula. Joan Fuster, entre nosaltres”.
Venda d’entrades: www.instanticket.es i
Casa de Cultura. L’entrada inclou el preu
del llibre editat per aquest homenatge.
Organitza: CEIC Alfons el Vell.

DIVENDRES 18 - 19H

J Casa de Cultura Marqués de González de
Quirós. Sala d’Actes
IMATGE I PARAULA DE JOAN
FUSTER.
Imaginativa proposta per tornar a sentir a
Joan Fuster. Amb Núria Cadenes i Ferran
Garcia-Oliver. Idea original i selecció de
textos i material: Laura Peris.
Organitza: IMAB. Col·labora: Saforíssims
Societat Literària

Biblioteca
Tardor literària
DISSABTE 19 - 19H

J Casa de Cultura Marqués González de Quirós.
HOMENATGE A ANTONI
FERRER. POETA.

Introducció a la seua obra i recital poètic.
Amb Vicent Berenguer, editor, Maria Josep
Escrivà i altres poetes i amics. Introducció
a càrrec de Manel Rodríguez-Castelló. Condueix l’acte: Teresa Pascual.
Organitza: AELC, Saforíssims Societat Literària
i IMAB.

DIUMENGE 20 - 19H

J Teatre Serrano.
ACTE DE LLIURAMENT DELS
PREMIS LITERARIS CIUTAT DE
GANDIA 2022.
LX premi Ausiàs March de Poesía, XLIV
premi Joanot Martorell de Narrativa i VI
premi Joan Roís de Corella a la Trajectòria
Literària.
I cloenda de la Tardor Literària 2022.
Amb la participació de Carles Dènia, S.A.
For Dixieland Band, Motiva Danza TESA i
Escola Teatre Serrano Gandia.

Presenta: Maria Fuster.
Organitza: IMAB i Dep. Escena Urbana i Política
Festiva

Biblioteca
Trobades amb
autors

Conferència

DIVENDRES 25 - 19H

DIMECRES 9 - 19H

J Biblioteca Central.
TROBADA AMB CARME RIERA.
Presenta: Mercè Climent, escriptora i editora.
Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia

DILLUNS 14 - 19H

J Biblioteca Central.

J Biblioteca Central. Sala d’Actes.

TROBADA AMB ALEJANDRO
PALOMAS.

UN PASSEIG PER LA HISTÒRIA
DE GANDIA: “VIDA I MORT A
LA GANDIA MEDIEVAL”,
a càrrec de Marta Morant.

El seu últim llibre, Esto no se dice, és un
relat d’una infància marcada pels abusos
sexuals, l’assetjament escolar i la hipersensibilitat.
Presenta: Susana Gisbert Grifo, fiscal especialitzada en violència de gènere i escriptora.
Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.

Més informació
Tardor literària
Gandia 2022:

Mitjançant l’estudi de documentació testamentària de la Safor medieval podrem
descobrir les creences i processos d’aquesta
gent a l’hora de topar-se amb la mort.
La conferència també es podrà seguir en directe pel canal de Youtube: #BibliotequesGandia
Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia

Biblioteca
Club de lectura
DIMECRES 16- 19H

Infantils Bebeteca
DIJOUS 24 - DUES
SESSIONS, 17.30H i 18.10H

J Biblioteca Infantil. Espai Telles.
MÚSICA I CONTES,
a càrrec de Marta Pellicer.
Cal inscripció prèvia, el mateix dia de
l’activitat a partir de les 15 h.
cridant al 96 295 95 95
o al correu infantil@gandia.org.
Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.

Contacontes
DIMECRES 2 i DILLUNS 7 17.30H

J Biblioteca Santa
Anna. Dimecres 2

J Biblioteca Corea.
Dilluns 7

LA BRUIXA BRUNILDA,
a càrrec de Susana Juan.
La bruixa Brunilda vivia en una casa negra
on tot n’era negre, fins i tot el seu gat, però
la Brunilda no el veia... fins que va fer una
miqueta de màgia...
Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.

Biblioteca
Infantils - Contacontes
4, 8, 10 - 17.30H

DIMECRES 9 17.30H

LA COLLA DE
NELSON,
a càrrec d’ASAEM
Salut Mental.

THE LAST HOPE,
a càrrec de Rosana
Nácher i Borja
Abargues.

Conte per a treballar l’acceptació i el respecte cap a la diversitat.

Presentació i taller d’aquest
projecte artístic-solidari impulsat per la mestra Rosana
Nácher i el fotoperiodista
Borja Abargues per a visibilitzar la infància en contextos socials desfavorits,
posant en valor el poder de
la imaginació.

J Biblioteca BenipeixcarRaval: Divendres 4

J Biblioteca Grau:
Dimarts 8

J Biblioteca Beniopa:

J Biblioteca Infantil.

Dijous 10

16, 18, 21, 22, 23,
24 - 17.30H

DE CONTES,
LLEGENDES I ALTRES
COSES QUE PORTE A
LA MALETA,
amb el gran Jordiet.
La llegenda de Sant Jordi contada amb «coses que tenia
per casa», dins d’una antiga
maleta ben carregada. Sessió
de contes adaptables a l’edat
del públic

J Biblioteca Santa Anna:
Dimecres 16

J Biblioteca BenipeixcarRaval: Divendres 18

J Biblioteca Corea:
Dilluns 21

J Biblioteca Grau:
Dimarts 22

J Biblioteca Infantil.
Sessió Súper amb sorpresa:
Dimecres 23.

J Biblioteca Beniopa:
Dijous 24
Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.

UPG
Excursions
EDIFICIS AMB MOLTA HISTÒRIA
Encetem un nou cicle de visites al patrimoni
amb l’objectiu de conèixer la història d’alguns dels edificis més emblemàtics de la ciutat, així com les reformes i els diferents usos
que han tingut al llarg del temps. Des de convents a magatzems de cítrics o sales de cine.

DIUMENGE 20 - 9H

DISSABTE 12 - 9H

J Punt d’eixida: Plaça Loreto
CONVENT DE SANT ROC
Hora d’eixida: 9 h.
Durada: 3 hores
Fundat l’any 1588 pel V duc de Gandia, Carles de Borja i Meneses, fou un dels primers
convents masculins de la nostra ciutat. El
1591 els seus frares es van adscriure a la reforma de San Pedro de Alcántara, consolidant el convent i iniciant la seua gran ampliació. Amb el pas de les dècades, aquest es va
anar remodelant fins a arribar a convertir-se
en l’edifici que coneixem hui dia, un immoble catalogat com a Bé de Rellevància Local.
Després de les desamortitzacions del segle
XIX, la propietat del convent va passar a domini públic, iniciant-se un nou període en el
qual les dependències de l’edifici han tingut
diversos usos: des dels jutjats i la presó de
Gandia, casa de beneficència, església, museu arqueològic, seu de l’Institut Municipal
d’Arxius i Biblioteques i, en un futur, museu
dedicat al Beat Andrés Hibernón.
5 €.
Inscripcions: del 7 a l’11 de novembre a la
UPG (plaça Loreto, 4).

J Punt d’eixida: Parc d’Ausiàs March (Parc
de la Fira)
Hora d’eixida: 9 h
Durada: 4.30 hores, aproximadament.
Dificultat: Mitja.
Distància: 8 km.
CASTELL DE VILELLA
(Ruta d’orientació)
Ruta molt popular que puja a l’amagat castell de Vilella des de la població d’Almiserà, tot seguint el camí de les Eres. Aquesta
senda naix a tocar del cementiri d’Almiserà. Des del castell, prou ben conservat, baixarem pel barranc que descendeix ràpidament i ens porta de tornada a Almiserà per
la zona de la urbanització Monte Vernissa.
5 €.
El desplaçament es farà amb vehicle propi
Inscripcions: del 14 al 18 de novembre, a la UPG
(plaça Loreto, 4).

UPG
Excursions
DISSABTE 26 - 9H

Cursos
DEL 14 DE NOVEMBRE AL
14 DE DESEMBRE

J Punt d’eixida: Estació d’autobusos (Renfe)
Hora d’eixida: 9 h.
Tornada cap a les 14.00 h.
Organitza: UPG.

ESCENARIS D’UN FUTUR
PROPER
(València Capital Mundial del
Disseny 2022)
Centre del Carme

En aquesta segona eixida també ens acostarem a València per conéixer una altra
de les propostes organitzades dins de la
Capital Mundial del Disseny. En els darrers anys les tecnologies hi han produït
una transformació substancial en l’estil de vida. Els espais que habitem estan
transformant-se per adaptar-se a aquesta
nova realitat. Aquesta exposició mostra
alguns escenaris amb peces creades per a
la mostra per dissenyadors, arquitectes i
fabricants, amb l’objectiu de donar forma i
reflexionar sobre com poden ser els espais
domèstics del futur, d’ací a deu anys.
15 €.
Inscripcions: del 21 al 25 de novembre a la
UPG (plaça Loreto, 4).

EDICIÓ DE FOTOGRAFIA
DIGITAL
(Taller de 20 h)
En aquest taller aprendre’m les ferramentes bàsiques i l’ús d’un programa d’edició
d’imatges digital que ens hi permetrà millorar les imatges i aplicar processos creatius per a modificar-les.

Curs d’iniciació.
40 € (Descompte per a joves i jubilats)

Dilluns i dimecres. 18.30 - 20.30 h.
Matrícula: del 31 d’octubre a l’11 de novembre,
a la UPG (plaça Loereto, 4)

Concert
DIJOUS 3 - 20H

J Teatre Serrano. Passeig de les
Germanies, 29. Gandia
ENTRADA LLIURE

ORQUESTRA FILHARMÒNICA DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Concert d’Obertura de Curs
L’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València
celebra el Concert d’Obertura de curs el pròxim 3 de novembre a Gandia en el Teatre Serrano.
L’Orquestra presentarà un programa sota el títol “Dones
compositores”. L’explosió artística entre les dones a principis del segle XX es fa més que evident si observem i
valorem les compositores que ens ocupen en aquest programa. Europa i Amèrica unides pel talent desbordant
d’unes compositores compromeses amb l’esperit creatiu
que van lluitar en la seua situació social en favor de la
seua passió: la música.

Conferències
DIMECRES 9 - 19H

ELS CIUTADANS COM A USUARIS
DELS SERVEIS D’INTERÈS GENERAL:
GARANTIES DE LA CIUTADANIA EN
L’ACCÉS ALS SERVEIS ESSENCIALS.
Mª Jesús Garcia. Departament de Dret Administratiu de la
Universitat de València
Càtedra Jean Monnet Services of General Economic Interest
in the Framework

ENTRADA LLIURE

Sota el terme Serveis d’Interès general s’inclouen sectors
com les telecomunicacions, la banca, els serveis postals,
els subministraments d’aigua, gas, electricitat, el transport i qualsevol altra activitat econòmica que siga declarada d’interès general pels estats. El tipus d’activitats
compreses en aquest àmbit i considerades com a serveis
bàsics fa que tots siguem subjectes destinataris d’aquestes activitats en tant consumidors, o usuaris d’aquestes.
Aquestes activitats responen a necessitats bàsiques i essencials de la col·lectivitat, per la qual cosa el subministrament i l’accés a aquests serveis ha de quedar garantit
a la població.
La conferència va dirigida tant al públic en general, com
a ciutadans i usuaris d’aquests serveis.

ENTRADA LLIURE

Conferències
DIJOUS 24 - 19H

ENTRADA LLIURE

25N: CONTRA TOTES LES VIOLÈNCIES
MASCLISTES
Gabriela Morana. Directora de l’Institut
Universitari d’Estudis de les Dones
A través d’aquesta conferència s’abordarà la definició de les
violències contra les dones a escala internacional, europeu,
estatal i autonòmic, així com els diferents tipus de violències culturals, estructurals i directes que sofreixen les dones
pel fet de ser-ho. A més, la conferenciant abordarà la resposta institucional contra la violència, el cicle de violència de
gènere i les barreres que sofreixen les dones per a escapar
de la violència de gènere.
Gabriela Moriana Mateo és directora de l’Institut Universitari
d´Estudis de les Dones, professora de Treball Social i Serveis
Socials de la Universitat de València i activista feminista.

DIMECRES 30- 19H
CONÉIXER L’ELA
Ángel Arcos Gil. President de l’Associació
ELA Gandia-Safor
Departament de Dret Administratiu de la Universitat de
València
Càtedra Jean Monnet Services of General Economic Interest in
the framework

A través d’aquesta conferència es pretén donar visibilitat a l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) així com donar a conéixer les
fases de la malaltia i la seua situació actual. A més el ponent,
afectat també per l’ELA, explicarà algunes de les iniciatives dutes a terme per a visibilitzar aquesta malaltia neuromuscular
que provoca una progressiva paràlisi muscular.

ENTRADA LLIURE

Aquesta conferència està organitzada per AESCU (Associació
d’Estudiants i Simpatitzants del Centre Internacional de Gandia) en
col·laboració amb Associació ELA Gandia-Safor.

Palau Ducal

C/ Duc Alfons el Vell, 1. 46701 Gandia

Visites guiades
DISSABTES 5 i 19 - 13 H

VISITES LITERÀRIES AL PALAU
DUCAL
Visites guiades
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.

5€
Venda anticipada d’entrades:
www.palauducal.com

Visites teatralitzades
DIUMENGES 13 i 27 - 13H
VISITANT ALS BORJA
Visites guiades
Amb motiu de la Tardor Literària el Palau
Ducal organitza visites guiades en les quals
es relacionaran les estances i els personatges vinculats a l’edifici amb obres i moviments literaris des del segle XV fins al XXI.
10€ entrada normal,
9€ entrada reduïda,
6€ entrada especial
Venda anticipada d’entrades:
www.palauducal.com
visites@palauducal.com
96 287 14 65

ARA FA…

Arxiu Històric Municipal

100 ANYS DEL
NAIXEMENT
DE JOAN
FUSTER

Joan Fuster i Ortells (1922-1992) és un pensador de caire i escala universal. Poc podem afegir per aquesta vessant. Tanmateix,
els seus innegables lligams amb el país i el
seu veïnatge a Sueca el feien proper a la Safor i a la nostra gent de cultura. Si més no, la
ciutat de Gandia el recorda amb un ample i
bell passeig que es troba en les fites del barri de Corea amb les eixamples de llevant.
Precisament, tot just al costat d’un altre
gran de les lletres, Vicent Blasco Ibáñez.
Com ens conten Josep Iborra o el pare Enric Ferrer, la seua presència als primers premis literaris de Gandia com a jurat, allà pel
1959 i anys següents, fou constant i significativa; junt amb altres grans literats com
Juan Goytisolo, Sanchis Guarner o Pere
Quart. Fuster també participava en publicacions de l’època, com als mateixos llibres
de festes locals o el Foc i Flama faller. En el
seu llibre El País Valenciano (1962) o a la

Vanguardia, pel 1969, també parlava de la
nostra comarca.
Més endavant, Fuster va ser present a la II
Mostra Cultural de Primavera amb un dels
seus temes, diguem-ne, ‘clàssics’: l’actitud
religiosa d’Ausiàs March. La seua conferència tenia lloc al saló de plenaris de l’Ajuntament de Gandia el 5 d’abril de 1983 en el
marc de la II Mostra Cultural de Primavera
que coordinava Josep Piera amb el suport
de l’Arxiu Municipal.
La seua darrera intervenció pública, realitzada a Bellreguard i organitzada pel CEIC
Alfons el Vell, va tenir lloc un 23 d’abril de
1992. Afortunadament, va restar enregistrada i és accessible al web. Parlava aleshores del Josep Pla que va conèixer, tot contant anècdotes i les seues impressions (la
crítica i el tractament literari ja l’havia fet al
pròleg de les seues obres completes).

Títol: Joan Fuster durant la conferència ‘L’actitud religiosa d’Ausiàs March’
Data: 5 d’abril de 1983
Autor: Jorge Dragón
Signatura: AHG, CA 277/20
Accessible a: http://cercol.org/ficha.php?id=74792

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 ; visites@palauducal.com
Visites guiades i amb audioguia diàries. Consulta horaris i tarifes a www.palauducal.com
Dilluns a dissabte de 10:00 a 14:00 i de 15:00 a 19:00
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

