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A
cabem un any 

molt important 

per a la nostra 

societat. L’any de 

la recuperació, 

d’omplir sales de 

teatre, concerts, 

exposicions, i 

gràcies a tots vos-

altres, que heu donat sentit a tot el que hem 

programat durant aquest any.

A la casa de Cultura farem un recorregut per la 

història del joguet amb l’exposició “Joguets i 

jocs”, de la UPV. Una exposició que farà gaudir 

als més menuts i als més majors.

Al Teatre Serrano gaudirem d’una programa-

ció familiar amb un gran caràcter social, amb 

circ, musicals i màgia, que de segur, no us dei-

xarà indiferents. També l’obra “Los Santos In-

ocentes” de Miguel Delibes.

Pel que fa a la música, les associacions musi-

cals i les corals, ompliran la nostra ciutat d’un 

gran ambient festiu.

Desembre és un mes per a la reflexió, per a 
valorar tot el que ha esdevingut durant 12 me-

sos. 12 mesos que han demostrat que Gandia 

és una ciutat que està més viva que mai.

Vos desitge a totes que gaudiu d’aquestes fes-

tes amb les persones que més estimeu, i que la 

cultura continue sent un pilar fonamental en 

la nostra ciutat.
Nahuel González.

Regidor de Cultura
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  DIJOUS 15   - 
20H 

  DISSABTE 17  -  
19H 

  DIUMENGE 18  -  
18.30H 

  DIVENDRES 16- 
20H 

Música 

VÍCTOR JIMÉNEZ & 
FRIENDS 

Cicle JAZZdijous
Víctor Jiménez (saxo), Will 

Barry (piano), Dario Di Lecce 

(contrabaix), Stephen Keogh 

(bateria).

Víctor Jiménez és un dels sa-
xofonistes més prestigiosos 
del panorama jazzístic actual. 
Amb el seu projecte Jiménez 
& Friends, suma inquietuds 
mantenint obertes les opci-
ons dels altres músics que 
formen part d’aquest com-
bo. Una atractiva proposició 
musical que inspira recursos 
dispars per a llançar-los en 
una bomba de considerable 
èmfasi. Víctor Jiménez & Fri-
ends proposa experimentar 
el jazz envoltat del contrast 
resultant de reunir sonoritats 
aparentment antagòniques.

 4€. 

 Venda anticipada en Casa de 

Cultura i www.instanticket.es

 ENTRADA LLIURE

ADRIÁN FERRER 
(PIANO)
Obres de Schubert, Chopin i 

Liszt, entre altres

Concert a benefici de 
Bunyoleres sense fronteres 

Nascut a València, és titulat 
superior per l’ESMUC. Ha 
estat guardonat amb premis 
com el 1r premi del Concurs 
de Joves Intèrprets “Ciutat 
de Llíria” o el 2n premi del 
VII Concurs de Piano de 
Barcelona. Ha actuat en au-
ditoris com el O2 World de 
Berlín (compartint escenari 
amb Lang Lang), Palau de la 
Música de València, Audito-
ri Nacional de Madrid o el 
Concert Hall del Conserva-
tori d’Utrecht. 

Organitza: Associació Pro-

Música. 

 Informació: 647 201 319 

(vesprades)

 J Casa de Cultura Marqués 

de González de Quirós

 J Casa de Cultura Marqués 

de González de Quirós

 6 €. 

 Venda anticipada en Casa de 

Cultura i www.instanticket.es

 J Teatre Serrano. Sala A

BANDA UAM SANT 
FRANCESC DE BORJA

Concert de Nadal

La Banda UAM Sant Francesc 
de Borja de Gandia, dirigida 
per Vicent Martí Ferrer, junt 
amb el Cor de l’Escola de 
Música “Mestre Valdovín” de 
Gandia, oferiran un concert  
emotiu i familiar amb un pro-
grama que inclourà obres de 
compositors com Khachatu-
rian, Strauss o Offenbach en-
tre altres, a més de les tradici-
onals melodies nadalenques.

BANDA CENTRE 
MUSICAL DE 
BENIOPA
La banda de l’Associació Cen-
tre Musical de Beniopa, diri-
gida per Mercedes Femenia, 
ofereix aquest tradicional 
concert de Nadal, amb obres 
de temàtica nadalenca i algu-
na altra sorpresa musical.   

 J Teatre Serrano. Sala A
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  DIJOUS 22    - 
20.45 H 

  DIMECRES 28  - 
20H 

  DIMARTS 20 i 
DIMECRES 21 - 
20H 

  DIVENDRES 23  - 
19H 

Música 

 ENTRADA LLIURE

 ENTRADA LLIURE

AUDICIÓ MUSICAL
 J Casa de Cultura Marqués 

de González de Quirós

 J Església del Palau dels 

Borja. 

ORFEÓ BORJA

Concert de Nadal
L’Orfeó Borja de Gandia cul-
mina les celebracions del 
seu 25 aniversari amb el tra-
dicional concert nadalenc 
“Cantem davant d’un Bres-
sol”, amb obres de diversos 
idiomes i estils de tot el món. 
Sota la direcció de Jesús Can-
tos i amb l’acompanyament 
al teclat d’Alba Cantos, la 
coral més antiga de Gandia 
interpretarà un concert divi-
dit en dues parts: la primera, 
amb la cantata El xiquet de 
Betlem, combinant textos i 
músiques representatives. La 
segona part, més despreocu-
pada, amb nadales d’altres 
llocs del món, amb la inten-
ció de transmetre molts i 
bons desitjos d’il·lusió, felici-
tat, amor i alegria, per ence-
tar les festes de Nadal.

Col·labora: Círculo de Amigos de 

San Francisco de Borja

ALUMNES DE 
L’ESCOLA DE MÚSICA 
DE GANDIA

Audició de Nadal dels alum-
nes de l’Escola de Música de 
Gandia, centre vinculat a la 
Banda UAM Sant Francesc 
de Borja.

ALUMNES DE CANT 
DEL CPM DISTRICTE 
MARÍTIM

Audició a càrrec de l’alumnat 
de cant del Centre Professio-
nal de Música “Districte Marí-
tim” del Grau de Gandia, diri-
git pel professor Daniel Gascó  
i amb l’acompanyament del 
pianista David Fuster Celma, 
amb un programa que cons-
tarà de dues parts: en la pri-
mera, àries antigues, oratoris i 
òpera; en la segona part, mú-
sica espanyola i sarsuela.  

Organitza: CPM Districte Marítim

 J Casa de Cultura Marqués 

de González de Quirós

VENTUS QUINTET

Concert de Nadal

Obres de Mozart, 
Strauss i Verdi, entre 
altres

Creat l’any 2001, Ventus 
Quintet han estat convidats 
a festivals internacionals 
com el Festival Mozart (Sal-
zburg), Helsinki, Stuttgart 
o Lugano, entre altres. Han 
realitzat gires per tot Euro-
pa. El 2021 van presentar el 
projecte Una nit a l’òpera, 
amb una selecció de les mi-
llors àries i obertures ope-
rístiques, junt amb els can-
tants Teresa Albero i Javier 
Palacios.

Organitza: Dept. De Política 

Festiva. Col·labora: Associació 

Pro-Música

 10 €. 

 Venda d’entrades des d’una 

hora abans del concert

 ENTRADA LLIURE

 J Casa de Cultura Marqués 

de González de Quirós
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A la banda de la música
Cicle de concerts

  DISSABTE 10   DISSABTE  17 

CICLE DE TARDOR

Amb aquest cicle de bandes de música, que va arrancar en octubre, es pretén posar en và-
lua 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 soci-
etat musical, des del nadó primerenc fins al més vell. Un espai on l’amateurisme i la profes-
sionalitat sempre ha estat barrejada per l’interès comú d’apropar la música al poble.

Associació Musical del Grau de 
Gandia

Agrupació Musical 
«Santa Cecília» d’Ador

  11:30 H. Passacarrer pel Centre Històric 
12:00 H. Concert a la Plaça de les Escoles Pies
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Conferències
Casa de Cultura Marqués de 
González De Quirós

  DILLUNS 19  -  20.30H
LA TOMBA DE 
TUTANKHAMON: 
LA MAJOR JOIA DE 
L’ARQUEOLOGIA

XVI CICLE DE 
CONFERÈNCIES 
L’ANTIC EGIPTE, 
IMPARTIT PER 
L’EGIPTÒLEG JOSÉ 
LULL

El 26 de novembre de 1922 
Howard Carter treia el cap 
a l’avantcambra de la tomba 
de Tutankhamon, que des 
de feia més de 3200 anys ro-
mania intacta. Milers d’ob-
jectes de tota mena s’amun-
tegaven en aqueix espai. En 
els dies següents, l’explora-
ció de la tomba va servir per 
a fer-li entendre que era tal 
la quantitat d’extraordinaris 
objectes que calia registrar, 
estudiar i conservar, que 
aquell treball hauria de pro-
longar-se llargs anys. Carter 
havia descobert la major joia 
de l’arqueologia.

 ENTRADA LLIURE
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 15-12-10   €  12-10-8   € 8   €

Teatre
Serrano

  DIVENDRES  2  - 
20H

  DIMARTS  6  - 
19H

  DIVENDRES  16  - 
20H

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

LOS SANTOS 
INOCENTES
Companyia: Azul 

Producciones Escénicas

Direcció: Javier Hernández-

Simón

Adaptació: Fernando Marías, 

Javier Hernández-Simón

Intèrprets:  Javier Gutiérrez, 

Yune Nogueiras, José 

Fernández, Pepa Pedroche, 

Marta Gómez, Raquel Varela, 

Fernando Huesca, Luís 

Bermejo, Jacobo Dicenta

Els Sants Innocents, de Mi-
guel Delibes, se’ns presenta 
com un espill en el qual mi-
rar-nos. Com a societat. Com 
a individus. I com tots els es-
pills, ens retorna el reflex del 
nostre passat perquè puguem 
explicar el nostre present.
La imatge a la qual ens en-
fronta és crua, bella, salvatge... 
però sobretot profundament 
humana...

FAMÍLIES
Companyia: Comuna Gàbia

Direcció: Josep Lluís Mas i 

Marién Santiago

Intèrprets: Paola Castelló, 

Elma Zaragozá, Carmen 

Franco, Aniceto Prieto, Xavier 

Merí

Famílies és un recorregut 
per diferents situacions i 
distints tipus de famílies a 
través de la mirada de cinc 
autors. Un espectacle fresc 
i divertit on els actors, que 
canvien contínuament de 
personatges, representen 
pares, fills, cosins, cunyats, 
germans… en una successió 
d’escenes en les quals s’evi-
dència la manera de vegades 
absurda, de vegades insòlita, 
i sempre molt còmica de 
com, en aquesta societat, 
ens relacionem amb el nos-
tre entorn familiar. 

MI HIJO SÓLO 
CAMINA MÁS LENTO
Companyia: Tantakka

Direcció: Fernando Bernués

Autor: Ivor Martinik  

Intèrprets: Miren Arrieta, Ane 

Gabarain, Klara Badiola, Mireia 

Gabilondo, Asier Hernandez, 

Ander Iruretagoiena, Xabi 

“Jabato” López, Maria Redondo, 

Martxelo Rubio, Jose Ramon 

Soroiz, Dorleta Urretabizkaia

Mia  és una dona imprescin-
dible, com tantes, en el dia 
a dia de la seua casa. Lluita 
contra els seus dimonis men-
tre cuida de la seua mare, el 
seu pare, de la seua filla i d’un 
marit “dissident” però espe-
cialment es revela pel seu fill 
Branko que pateix una malal-
tia degenerativa que li va fent 
perdre mobilitat. Hui, Branko, 
compleix 25 anys i la seua 
“defectuosa” (hui dia es diria 
“disfuncional”) família li pre-
para una festa. 
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 6   €  6   €  6   €

Teatre
Serrano

  DIVENDRES  30  - 
19H

   DIMECRES 28  
-  19H

  DILLUNS 26 -  
19H

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

128 BATECS PER 
MINUT
Companyia: Albena Teatre

Direcció: Noèlia Pérez i Maria 

Almudéver

Text: Patrícia Pardo

Música i lletra: Josep Zapater 

i Noèlia Pérez

Intèrprets: Ana Burguet, 

Carmen Peinado, Noèlia Pérez i 

Josep Zapater

Ona desitja ballar al ritme per-
fecte, a 128 batecs per minut. 
Però ja fa temps que no pot, el 
seu cor malalt no la deixa. Avui 
és el seu aniversari, compleix 
12 anys i mentre ho celebra 
amb la seua amiga Irene i la 
seua divertida família, rep una 
trucada de l’hospital. Ha arribat 
un cor nou per a fer-li el tras-
plantament. Ona té por, però 
el que no sap és que l’operació 
es convertirà en un viatge mu-
sical a cor obert que l’ajudarà a 
enfrontar-se als seus desitjos, a 
les seues frustracions i als seus 
somnis, fins i tot quan compor-
ten esforç o risc.
Nominat Millor Espectacle 
Intantil Premis IVC 2022

SOTRAC
Companyia: Circ Ateneu 

nou barris

Direcció: Raül Garcia

Intèrprets: Sarah Anglada, 

Matias Plaul, Lara Renard, 

Mariano Rocco i Maria Solà

Sotrac, el 26è Circ d’Hivern de 
l’Ateneu Popular 9 Barris, ens 
proposa una revisió irònica 
d’alguns problemes actuals 
per tal de qüestionar certs 
comportaments individuals i 
col·lectius. Una reflexió a tra-
vés d’imatges i situacions so-
bre com aprofitem el temps, 
com gaudim la vida i com 
afrontem la mort, sota un dis-
tanciament social aguditzat 
per les noves tecnologies.
Musicals, publicitat, proeses 
físiques, humor absurd i po-
esia. Amb els cossos i el circ 
com eines per a conduir les 
situacions quotidianes cap a 
llocs imprevisibles. L’especta-
cle barreja humor, risc i crítica 
per intentar donar al públic 
un altre punt de vista de la 
vida.

«LA MÁQUINA» DE 
RUDE GOLDBERG
Companyia: Nacho Diago

Direcció: Nacho Diago

Intèrprets: Nacho Diago, 

Joan Ballester, Santiago 

Martínez, Anna Kurikka

Rube Goldberg va ser un di-
buixant que es va fer molt 
molt però que molt famós 
perquè va inventar unes 
màquines tan complexes i 
absurdes com a genials.
És un espectacle de MÀGIA 
teatral que pren com a punt 
de partida la vida i vinye-
tes del caricaturista que va 
inventar i va donar nom a 
aquests absurds mecanis-
mes per a poder abordar 
temes com: la conseqüència 
dels nostres actes, el destí, la 
sort, el lliure albir, la capa-
citat de decisió dels éssers 
humans… Un espectacle que 
ens convida a la reflexió so-
bre com els xicotets detalls 
poden canviar el món o de 
què puc fer jo per canviar-lo.
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Teatre
Raval

  DISSABTE 17 - 18H   DIMARTS 27 i DIMECRES 28   
- de 11H a 13H

TEATRE DE TITELLES: 

NÚVOL NÚVOL, DE PERIFERIA 
TEATRO
Edat: Recomanat de 3 a 6 anys

Durada: 50 mins.

‘Núvol Núvol‘ és un joc poètic sobre la idea 
de l’amor romàntic que se’ns transmet des 
de la més tendra infància. Inspirat en el 
conte de ‘La Sireneta‘, en ‘Núvol Núvol‘ es 
fa una revisió, des de l’humor i l’amor, del 
que som capaços de fer per a estimar i que 
ens estimen.

Premis:

• Premi Drac D’Or millor espectacle Fira 

titelles de Lleida 2021.

• Premi Jurat Infantil millor espectacle 33 

Festitíteres Alacant 2020.

• Premi millor espectacle de titelles i objectes 

Fetén 2020.

 30 €

 Inscripció prèvia: info@teatreravalgandia.org

a. : anticipada / t. : taquilla

NADAL 

TALLER DE CIRC,

A càrrec de Spinish Circus
Edat: Xiquets, xiquetes i joves 

Durada: dos sessions de 2hs

Aquest taller pretén acostar totes les disci-
plines del circ d’una manera lúdica, diverti-
da i creativa.
Aprendrem i investigarem sobre malabars, 
equilibris, manipulació d’objectes i acrobà-
cies de sòl i aèries sempre amb un enfoca-
ment des del joc i la inclusió.
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Teatre
Raval

  DIMECRES 28   -  18H   DIMECRES 28   -  20H

Entrada 1ª sessió (familiar):

 a: 5€ / t:  7€ 

Entrada 2ª sessió (adults): 

 a: 8€ / t:  10€ 

 a: 10€ / t:  12€ 

TEATRE DE VARIETATS: EL 
MINICALBARET INNOCENT
Edat: Tots els públics 

Durada: 90min

El Teatre del Raval presenta per Nadal una 
nova edició de «El Calbaret Innocent» i 
«MiniCalbaret» amb espectacles per a tots 
els gustos. Pujaran a l’escenari companyies 
i artistes valencianes de teatre, música en 
directe, circ i acrobàcies, dansa aèria i con-
tacontes en un seguit d’actuacions breus.
I tot conduït per El Triangulista i els seus 
personatges com a mestre de cerimònies.

TEATRE DE VARIETATS: EL 
CALBARET INNOCENT
Edat: Tots els públics 

Durada: 90min

El Teatre del Raval presenta per Nadal una 
nova edició de «El Calbaret Innocent» i 
«MiniCalbaret» amb espectacles per a tots 
els gustos. Pujaran a l’escenari companyies 
i artistes valencianes de teatre, música en 
directe, circ i acrobàcies, dansa aèria i con-
tacontes en un seguit d’actuacions breus.
I tot conduït per El Triangulista i els seus 
personatges com a mestre de cerimònies.
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Cinema
CinePot

  DIMARTS 20 - 
19H

  DIMARTS 13 - 
19H

  DIMARTS  27 - 
19H

LANGUAGE 
LESSONS
EUA/2021/ 91 min/ VOSE/

NR-12 anys

Direcció i guió: Natalia Morales 

Música: Gabi Moreno

Fotografia: Jeremy Mackie

Intèrprets: Natalie Morales, 

Mark Duplass, Desean Terry

 Quan el marit d’Adam li regala 
unes classes setmanals d’espa-
nyol, aquest no sap com o on 
encaixar aquest nou element 
en la seua estructurada vida. 
Però quan una inesperada 
tragèdia ho posa tot del revés, 
Adam decideix anar a les clas-
ses, desenvolupant un com-
plex vincle emocional amb la 
professora.

 4 - 3 €

LA VIDA ERA ESO
Espanya/2020/109 min/VOSE/
NR-7 anys
Direcció i Guió: David 
Martín de los Santos
Fotografia: Santiago Racaj
Intèrprets: Petra Martínez, 

Anna Castillo, Ramón Barea

Dues dones espanyoles de 
diferents generacions coin-
cideixen en l’habitació d’un 
hospital en Bèlgica. Maria viu 
allí des de fa dècades després 
d’emigrar en la seua joventut, 
i Verònica  és una jove acaba-
da d’arribar a la recerca de les 
oportunitats que mai va tro-
bar  en Espanya. Entre elles es 
forja una peculiar amistat que 
portarà a Maria a emprendre 
un viatge de tornada al sud 
d’Espanya amb una insòlita 
missió. El que comença com 
un viatge a la recerca de les ar-
rels de Verònica, es convertirà 
en una oportunitat per a qües-
tionar-se uns certs principis 
en els quals va basar la seua 
vida.

 J Teatre Serrano

COMPARTIMENTO 
NÚMERO 6
Finlàndia/2021/107 min/

VOSE/NR-12 anys

Direcció i guió: Juho 

Kuosmanen 

Novel·la: Rosa Linkson 

Fotografia: Jani-Petteri Pass

Intèrprets: Seidi Haarla, 

Yuriy Borisov, Dinara 

Drukarova

Una jove universitària fin-
landesa agafa un tren cap 
a Moscou per a anar al jaci-
ment arqueològic de Múr-
mansk. Allí haurà de com-
partir el seu compartiment 
amb un desconegut, un 
miner rus. Aquesta convi-
vència i unes trobades im-
probables uniran a poc a poc 
a aquests dos éssers comple-
tament oposats.

 VENDA ENTRADES:  Casa de la Marquesa, Instanticket, Taquilla Teatre (mitja hora abans de la sessió)
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Exposicions
  DE L’1 DE DESEMBRE AL 8 

DE GENER DE 2023           
JOGUETS I JOCS

Els joguets i jocs de cada època són un fidel 
reflex de la humanitat, de la seua organitza-
ció social, de les peculiaritats de les cultures 
i pobles, de l’ús tecnològic dels materials i de 
l’aplicació que l’ésser humà ha fet de la creati-
vitat i el disseny en la quotidianitat.
L’exposició “Joguets i jocs”, organitzada per 
l’Ajuntament de Gandia i la Universitat Po-
litècnica de València (UPV), pretén mostrar 
l’evolució dels joguets i els jocs al llarg de la 
història a través de les peces que integren la 
mostra, les quals pertanyen, majoritàriament, 
a la col·lecció del Museu del Joguet de la UPV. J Sala d’exposicions Casa de Cultura 

Marqués de González de Quirós            

  DEL 24 DE NOVEMBRE AL 
18 DE DESEMBRE 

LA GANDIA DELS BORJA. 
KAIKOBOSQUEIDEAL

Amb La Gandia dels Borja es plasma en 
imatges un projecte que emmarca, per una 
banda,  els llocs més emblemàtics d’aquest 
recorregut històric que celebra enguany 
l’Any Jubilar. D’altra banda, la Natura Va-
lenciana, que mostra amb fotografies 
panoràmiques i en gran format les zones 
naturals valencianes, amb especial atenció 
en Gandia, per a posar-les en valor. 

 J Claustre de la biblioteca central i jardins 

de la Casa de Cultura.

  DEL 2 DE DESEMBRE  DE 
AL 5 DE GENER  DE 2023

AESCU. UNA ALTRA MANERA 
DE VORE LA PINTURA 
Els alumnes de la Universitat de la Nau 
Gran de la Universitat de València, i socis 
d’AESCU, exposen les seues obres pictòri-
ques. Una exposició d’amants de l’art for-
mada per: Emilia Martínez, Dolores Alva-
rado, M.ª Dolores Bonilla, Alicia Gómez, 
Valeria Martín, Inmaculada Navarro, Vi-
cente Pastor, Angeles Puig, Pepa Redondo 
i Arturo Vázquez. 

 J Sala Tossal de la Universitat de València. 

Seu Internacional de Gandia
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Exposicions

  FINS A L’11 DE DESEMBRE 

 J Sala Carròs i Centelles del Palau Ducal 

dels Borja

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 vi-
sió històrica de Gandia i el seu territori als 
segles XVI i XVII, tot incidint de forma es-
pecífica en aquelles obres impulsades pel 
IV duc Borja de Gandia o que se’n deriven 
dels projectes que ell va iniciar. 

  DEL 9 DE DESEMBRE DE AL 
8 DE GENER DE 2023 

NO-LOGO LOGO (DON´T CALL 
IT A COME BACK!)
PAU FIGUERES ORTIZ

Les obres que formen aquesta exposició 
responen a un treball de recerca que iden-
tifica diferents maneres d’aproximar-se a la 
interacció entre art i marca amb l’objectiu 
d’abordar de manera més o menys crítica 
el concepte d’hiperconsumisme. Diferents 
estratègies que a través de la profanació i la 
remescla com a estratègia artística reivindi-
quen l’ús dels estímuls visuals del branding 
com a acció política.

 J Sala d’exposicions Coll Alas
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  DIJOUS 1 -  
19H

  DIVENDRES 2  - 
19H

  DIMARTS 13  - 
19.30H

Presentacions de llibres

 J  Biblioteca Central. Sala d’actes.

“EL HUARGO DE 
LYONS”, 

de Júpiter. Presenta 
Karen Wells.

Denise pensava que ho te-
nia tot, però un succés ines-
perat farà que la seua vida 
faça un gir de 180 graus, cosa 
que l’obligarà a començar 
de nou a Lyons-la-Fôret, on 
coneixerà Adrien, un home 
misteriós amb un passat 
que amb prou feines recor-
da i que ha de mantenir en 
secret. L’arribada de Denise 
despertarà en ell uns senti-
ments estranys ...

Organitza: IMAB/Biblioteques 

Gandia.

PRESENTACIÓ 
DEL CATÀLEG 
DE L’EXPOSICIÓ 
TIRANT D’ART.

A través d’aquesta exposició 
i del seu catàleg descobrirem 
que, igual que les paraules, 
les obres d’art també diuen 
molt. Perquè qualsevol dels 
artistes que hi ha participat 
ens transmeten la poesia de 
la vida, imaginant i somiant 
mons paral·lels que ens sor-
prendran amb el seu signi-
ficat.

Organitza: IMAB/Biblioteques 

Gandia.

 “CONTAR LO 
MÍNIMO”, 

d’Agustina Pérez i 
pròleg de Marta Sanz.

La presentació serà a càrrec 
de María Bravo i comptarà 
amb l’assistència de l’autora 
del llibre.

Organitza: IMAB/Biblioteques 

Gandia.

Biblioteca
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Biblioteca

  12, 13, 14, 15, 16  i  21 - 17:30 H

  20 i 21  - 17:30 H

Infantil - Presentacions de contes

LA MÀGIA DE NOA 
SALVA EL JARDÍ, 
a càrrec de Natalia 
Gueorguieva.

Amb aquest conte apropa-
rem la malaltia als més me-
nuts des d’un punt de vista 
més humà. Escoltarem el 
conte i membres de l’associ-
ació ens ensenyaran moltes 
coses i la sessió finalitza-
rà amb la realització d’una 
manualitat de Nadal. Cada 
xiqueta o xiquet rebrà un 
exemplar del conte de regal.

Organitza: Àrea de Sanitat i 

Polítiques Saludables, Associació 

Parkinson Gandia Safor i IMAB/

Biblioteques Gandia.

THE LAST HOPE, A 
CÀRREC DE ROSANA 
NÁCHER I BORJA 
ABARGUES.
Presentació del llibre soli-
dari The Last Hope a càr-
rec del fotoperiodista Borja 
Abargues i la mestra Rosana 
Nácher, on es visibilitzarà la 
infància en contextos socials 
desafavorits i es realitzarà 
un taller artístic de fotogra-
fia il·lustrada. J Biblioteca Grau: Dimarts 20

 J Biblioteca Infantil: Dimecres 21

 J  Biblioteca Corea:  
Dilluns 12

 J  Biblioteca Grau:  
Dimarts 13

 J  Biblioteca Infantil: 
Dimecres 14

 J  Biblioteca Beniopa:Dijous 

15

 J  Biblioteca Benipeixcar-
Raval: Divendres 16

 J  Biblioteca Santa Anna: 
Dimecres 21
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Biblioteca

  DILLUNS 26 - 17.30H   DIJOUS 15  - 19H

  28 i 30 - 17.30H

Contacontes Club de lectura

UNA CARTA PER AL PARE 
NOEL, a càrrec de Marta Pellicer.

Emergència nadalenca! El Pare Noel acaba 
de rebre una carta de Paula, però no pot lle-
gir el que li demana per Nadal... Caldrà deci-
dir, entre totes i tots, què és allò que més li 
agradaria a la xiqueta per a la Nit de Nadal. A 
continuació del conte es realitzarà un taller.

L’ARBRE DE NADAL DEL 
SENYOR EUDALD,  a càrrec de 
Marta Pellicer.
L’arbre de Nadal del senyor Eudald va arri-
bar amb un correu especial. Verd i frondós 
com havia previst, era l’arbre més bell que 
havia vist. Però hi ha un problema, aquest 
arbre és tan alt que topa amb el sostre de la 
galeria. El senyor Eudald demana al major-
dom que escapce l’arbre. I què se’n farà del 
que sobra? On anirà a parar? A continuació 
del conte es realitzarà un taller.
Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.

 J Dimecres 28 Biblioteca 

Infantil

 J Divendres 30 Biblioteca 

Benipeixcar-Raval

 J Biblioteca Corea.

 J Biblioteca Central. Sala d’Actes.
Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia
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Biblioteca

  DIVENDRES 16  - 19H   DISSABTE 17 - 11.30H

  DIJOUS 22 -  17H

Conferències Xarrades

 J Biblioteca Central. Sala d’Actes.

La conferència també es podrà seguir en 
directe pel canal de Youtube: 
#BibliotequesGandia

Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia

XARRADA PER A PARES I 
MARES: ENTENDER A UN 
NIÑO CON HIPERACTIVIDAD,
a càrrec de Raquel Fuentes.

Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia

 J Biblioteca Central. Sala d’Actes.

LOGOS: GRUP DE CONVERSA 
FILOSÒFICA (D’ANAR PER 
CASA), 
a càrrec de Fernando Jiménez, 
escriptor, filòsof i artista.
Es tractarà el tema El sentit de la vida. Grup 
que es reuneix els dijous alterns, per conver-
sar al voltant del sentit de la vida, la soledat i 
l’abandonament social i familiar a través de la 
Filosofia. Actuant així com a teràpia de grup i 
motivant la trobada d’aquest sentit de la vida 
alié al trivial del viure per inèrcia instintiva.

Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.

 J Biblioteca Central. Sala d’Actes
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Altres

  DISSABTE 10 - 10H i 17H

  DILLUNS 19 

SALUT I BENESTAR A LA 
TARDOR: COM CUIDAR DEL 
BENESTAR EMOCIONAL DE 
LES NOSTRES FILLES I FILLS
(Xarrada). Impartida per: 
Alicia Faus Fluixa. Psicòloga 
especialista en Coaching.

“L’educació dels fills i filles és un tema que 
preocupa la majoria dels pares i mares. To-
tes aspirem al fet que siguen persones de 
bé i que triomfen en la vida. Però són ade-
quades les eines que els proporcionem per 
a aconseguir-ho? Les assignatures que s’im-
parteixen en el col·legi, els preparen per a 
la vida? Accedir a tots els seus capritxos els 
ajuda a saber manejar la frustració? Dona-
rem pautes en la xarrada per a afavorir el 
que els xiquets i xiquetes descobrisquen les 
seues fortaleses, aprenguen a gestionar les 
seues emocions i a dirigir la seua vida d’una 
manera cada vegada més independent.”

Organitza: Departament de Sanitat i Polítiques 

Saludables de l’Ajuntament de Gandia

CULTURA ALS BARRIS.

JORNADES DEDICADES A LA 
MEMÒRIA TONI MEDINA.
SkatePark Gandia - Barri Roís de 
Corella 
A partir de les 10:00 hores 
Exhibició de skate i grafitis.
Xarrada de prevenció del suïcidi.
Espai per a les associacions de salud men-
tal: Assaem, Sasem i Obertament.
Dinar per fer comunitat.
A partir de les 17:00 horas
Micro obert de Rap.

  Apuntar-se a: microobertskatepark@gmail.com

Concert de Oceans.

 J (Carrer de la Partida de Palmers, 93)
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 ENTRADA LLIURE

Altres

  DISSABTE 17 - 21H

  DIUMENGE 18  - 21H

Concert de Nadal

CONCERT DE 
NADAL DE LA 
CORAL VELES E 
VENTS
El concert inclou nadales 
tradicionals com “Campana 
sobre campana”, versions 
modernes i poc conegudes 
de “Noche de paz” o “Los 
campanilleros”, versions a 
capella de “Jingle Bell Rock” 
o “All I Want For Christ-
mas Is You”, gospels de “Oh 
Happy Day!” i “I’m Gonna 
Sing”, entre altres sorpreses.
Entrada lliure. 

(duració aproximada del 

concert: 1 hora)

 J Esglèsia del Beato

EL CANT DE LA 
SIBIL·LA

 5 €.  

A benefici del Preventori Nª Sª 
del Amparo. 

 Venda: mitja hora abans 
del concert a la mateixa 
Col·legiata.

 J Insigne Col·legiata Santa Maria de Gandia
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ORQUESTRA FILHARMÒNICA 
DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA

Concert de Nadal 
L’Orquestra Filharmònica de la Universitat 
de València celebra el Concert de Nadal a 
Gandia. 
Sota la batuta de Beatriz Fernández Aucejo, 
l’Orquestra presentarà un programa que, 
en la seua primera part, inclou les obres La 
bruixa del migdia i Concierto para clarine-
te núm. 1,  “At the hills of Hampstead he-
ath d’Antonin Dvorak  i Emmy Lindström, 
respectivament. Mentre, la segona part in-
clourà les obres de Leroy Anderson: Sleigh 
Ride i Typewriter.

Concert de Nadal
  DIJOUS 15  - 19H   DIMECRES 21 - 20H 

 J  Teatre Serrano. Passeig de les 

Germanies, 29. Gandia

 ENTRADA LLIURE

 ENTRADA LLIURE

 J Esglèsia del Beato

COR NAU GRAN I CORAL 
L’ALMOINA

El Cor de la Nau Gran de Gandia (Centre 
Internacional de Gandia de la UV) i la Coral 
l’Almoina d’Almoines volen felicitar el Na-
dal amb aquest concert en el que interpre-
taran els temes nadalencs més coneguts i 
populars.
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UPG

  DIUMENGE 4  -  9.30H

Excursions

 J Punt d’eixida: Plaça Loreto

Hora d’eixida: 9.30 h.
Durada: 3 hores

EDIFICIS AMB MEMÒRIA
CINEMES

Des del naixement del cinema en 1895 la nostra ciutat ha albergat multitud de cinemes, 
la gran majoria d’ells hui ja desapareguts, però dels quals encara perduren alguns vestigis 
molt interessants. Com el Gran Cine Royalty, conegut a partir de la postguerra com el Gran 
Cine Goya, amb la seva façana modernista construïda a l’any 1920 i hui en dia catalogada 
com Bé de Rellevància Local.

 5 €

  Inscripcions: del 28 de novembre al 2 de desembre a la UPG (plaça Loreto, 4). Places limitades a 20, 

per ordre d’inscripció.
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UPG

  DIUMENGE 18 - 9H  DISSABTE 17  - 9H

Excursions

RUTES I SENDES PEL 
PATRIMONI NATURAL
CASTELL DE VILALLONGA

(Ruta de supervivència)

Ruta circular d’escassa dificultat. Des de 
Vilallonga agafarem el Camí de Forna, 
anirem per una senda plena de vegetació 
fins a arribar a la Font del Grill. Baixarem 
pel Barranc del Castell, pujarem al castell 
per visitar les seues runes i tornarem cap a 
Vilallonga per la Senda del Castell. Durant 
la ruta aprofitarem per a aprendre alguns 
conceptes de supervivència. 

 5 €.

 El desplaçament es farà amb vehicle propi. 

Es recomana portar esmorzar, aigua, gorra, 

protecció solar i roba i calçat adequat.

Inscripcions: del 12 al 16 de desembre, a la UPG 

(plaça Loreto, 4).

 J Punt d’eixida: Parc d’Ausiàs March (Parc 

de la Fira)

Hora d’eixida: 9.00 h.
Tornada cap a les 14.00 h.
Durada: 4.30 hores, aproximadament.
Dificultat: Baixa. 
Distància: 7 km.
Desnivell: 371 m.

EXCURSIONS AL PATRIMONI 
CULTURAL

MUSEU FUSTER I RUTA DEL 
MODERNISME

(2022 Centenari Joan Fuster)

Sueca. Casa Museu Fuster

El tarannà comercial i la creixent industri-
alització que es produeix a finals del segle 
XIX en Sueca va permetre la introducció de 
noves formes arquitectòniques de tendèn-
cia en Europa. El Modernisme, substituït 
per l’Art Deco als anys 20, va renovar la fi-
sonomia de la ciutat creant un patrimoni 
artístic que hui és orgull per als habitants   
un reclam turístic.
Completarem el matí amb la visita a la 
Casa Museu Joan Fuster

Organitza: UPG.

 15 €. Inclou bus i guia. No inclou 

entrades ni extres.

 Inscripcions: del 12 al 16 de desembre a la 

UPG (plaça Loreto, 4)

 J Punt d’eixida: Estació d’autobusos (Renfe)

Hora d’eixida: 9.00 h.
Tornada cap a les 14.00 h.
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Palau Ducal

Activitat familiar
  DESEMBRE

 C/ Duc Alfons el Vell, 1. 46701 Gandia

ON ESTÀ LA CLAU DEL PALAU?
Vols fer d’investigadora o investigador del 
Palau Ducal? El duc i la duquessa  han perdut 
la clau del Palau, i sense ella no podran tornar 
a tancar les portes! Ai quin embolic! De segur 
que amb la teua ajuda podrem trobar-la!!
Activitat familiar per realitzar de manera 
autònoma. Els menors han d’anar sempre 
acompanyats d’un adult.
Apta per a menors d’entre 5 i 12 anys

Dilluns a dissabte:

10:00 a 13:00/ 15:00 a 18:00

Diumenges i festius:

10:00 a 13:00

  4€  

Visites teatralitzades

VISITANT ALS BORJA 
Visites guiades
Coneix el Palau Ducal a través dels seus 
personatges principals amb una visita te-
atralitzada. Alexandre VI, Maria Enríquez 
o Francesc de Borja són sols algunes de les 
personalitats que hi podràs trobar i desco-
brir la seua fascinant història.

  10€ entrada normal,  

  9€ entrada reduïda,  

  6€ entrada especial

  Venda anticipada d’entrades:  

www.palauducal.com

  visites@palauducal.com 
96 287 14 65

  DIUMENGE 11 - 13H
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ARA FA… Arxiu Històric Municipal

De tant en tant, les cons-
truccions que formen 

els nostres pobles i ciutats, 
a les quals accedim confia-
dament i de vegades també 
de manera assídua, ens do-
nen algun sobresalt. Només 
enguany, en febrer es des-
prenia una petita part de la 
teulada de l’antic hotel Rexy, 
fet que obligava a acordonar 
una part del carrer Major. 
A l’abril, l’esfondrament de 
part del sostre d’un conegut 
supermercat del carrer Lec-
tor Romero ens posava a tots 
l’ai al cor.

El 28 de desembre de 1987, prop de les huit de la nit, el cine Olímpia d’Oliva es va ensorrar 
per la part del bar i de les butaques de l’entrada. Només feia una hora que els treballadors 
de l’obra del solar contigu havien abandonat la zona i no hi va haver més que danys mate-
rials. Però es podria haver produït una gran tragèdia, ja que 24 hores abans la sala es trobava 
plena a vessar de públic que assistia a la projecció de «El Lute», la celebrada pel·lícula de 
Vicente Aranda.

Sembla, o això interpretà la premsa del moment, que l’antiguitat de l’edifici sumada a les 
obres del pati veí van ser determinants per provocar l’esllavissada. Això mateix havia pas-
sat un temps abans amb el cine Lírico, també situat en una casa antiga del carrer Major, 
durant la construcció de l’edifici del passatge. La fotografia, feta l’endemà, mostra l’estat 
calamitós en què va quedar el local.

Títol:Ensorrament del Cine Olympia (Olímpia) d’Oliva

Data: 29 de desembre de 1987

Autor: Francesc Piera

Signatura: AHG, CA 2559/56

Accessible a: http://cercol.org/ficha.php?id=2894
Notes: Aquesta fotografia es va publicar a Levante-EMV, edició la Safor, el 30 de desembre 
del mateix any.

35 ANYS DE L’ENSORRAMENT 
DEL CINE OLÍMPIA D’OLIVA
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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

 VISITES GUIADES :

Tots els dissabtes a les 11:00h 

  1€
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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
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