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Nahuel González. Regidor de Cultura

plega gener amb la il·lusió de l’inici d’un nou 

any. Seguim amb aquelles propostes que 

tant èxit ens han donat, com el cicle de con-

certs «A La Banda De La Música», que aquest 

mes inicia la seua edició d’hivern. També, en 

gener encetem una nova edició del «Cicle de 

Música Clàssica» a l’ermita de Sant Antoni. 

Continuem així, fent brollar la cultura po-

pular que tant de caliu ens ha proporcionat 

durant aquests darrers mesos. A més a més, 

com no podia ser d’altra forma i seguint la 

línia, comencem l’any donant visibilitat al 

gran ventall d’artistes que han crescut a casa 

i deixaran reflectida a les sales d’exposició 
que Gandia és un referent cultural per l’art 

que a ella l’envolta.

Com totes sabem, l’inici d’any és un espai 

de noves propostes, una època de ruptures 

amb l’establert en la nostra vida quotidia-

na. És per això que ens hem volgut fer ressò 

apostant per donar espai a les noves tendèn-

cies artístiques teatrals que seran reflectides 
amb l’electro-òpera anomenada «Manifest 

Antiromàntic».

Només queda desitjar un bon inici d’any 

i poder continuar gaudint de Gandia com 

una ciutat acollidora de grans varietats cul-

turals.

A
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DILLUNS 30

GAGARINE
CINE POT

19:00 h. Teatre Serrano
Pàg
15

DIMARTS 31

DIJOUS 26

PAU VIGUER
TRÍO

MÚSICA

20:00 h. Casa de la Marquesa

Pàg
6

DESOLACIÓ
EXPOSICIÓ

Fins al 24/02
Biblioteca Central

XLIV PREMI
JOANOT
MARTORELL
2022

PRESENTACIÓ LLIBRE

19:00 h. Biblioteca Central

Pàg
20

Pàg
18

DILLUNS 23

L’ALIMENTACIÓ
COMA FONT DE
SALUT I ENERGIA

XARRADA

19:00 h. UPG

Pàg
27

PARÍS,
DISTRITO 13

CINE POT

19:00 h. Teatre Serrano

Pàg
15

DIMARTS 24

DIMECRES 25
CONFERÈNCIA
UNA DIVA ACTUAL
EN L’ÒPERA DEL
SEGLE XXI
19:00 h. Sala Tossal

Pàg
25

DIVENDRES 27

BUFFALO BILL
A BARCELONA

TEATRE

20:00 h. Teatre Serrano

Pàg
11

DISSABTE 28

MÚSICA
FESTIVAL
HOSTES:
MEDITERRANI
19:00 h. Teatre del Raval

Pàg
13

MÚSICA
CONCERT BANDA
A.M. VILALLONGA
12:00 h. Plaça Escoles Píes

Pàg
8

TRÍO BARROC
MÚSICA

12:00 h. Ermita St Antoni
Pàg
7

DIUMENGE 29

Pàg
27

EXCURSIÓ

9:30 h. Plaça Loreto

EDIFICIS AMB
MEMÒRIA:
HOSPITAL SANT
MARC

FRAGMENTS DE
LAMEMÒRIA

EXPOSICIÓ

Fins al 22/02. Sala Coll Alas
Pàg
17

DIJOUS 19DILLUNS 16

Pàg
9L’EGIPTE DE

TUTANKHAMON

CONFERÈNCIA

20:30 hores. Casa de la Marquesa

UN NUEVO
MUNDO

CINE POT

19:00 h. Teatre Serrano

Pàg
14

DIMARTS 17

DIMECRES 18 DIUMENGE 22

Pàg
28

ACTIVITATS
VISITA
TEATRALITZADA
AL PALAU
13:00 h. Palau Ducal

CASTELL DE
MARINYÉN
OALFÀNDECH

EXCURSIÓ

9:00 h. Parc Ausiàs March

Pàg
26

DIVENDRES 20

PRESENTACIÓ LLIBRE
LAMEMÒRIA
ESCRITA DE LES
MUNTANYES
19:00 h. Casa de la Marquesa

Pàg
24

Pàg
6TRÍO

ASTOR KLEZMER

MÚSICA

20:00 h. Casa de la Marquesa

DISSABTE 21

CONCERT
BANDA
MONTAVERNER

MÚSICA

12:00 h. Plaça de les Escoles Píes

Pàg
8

DIJOUS 12

EL COCHECITO
CINEMA

19:00 h Saló de Foment

Pàg
24

EXPOSICIÓ
PLEIN AIR
Fins al 8/02. Sala Tossal

Pàg
17

DILLUNS 9

EN UNMUELLE DE
NORMANDÍA

CINE POT

19:00 h. Teatre Serrano

Pàg
14

DIMARTS 10

DIMECRES 11

CICLE PINTURA I
DIVERSITAT

CONFERÈNCIA

19:00h. Casa de la Marquesa
Pàg
9

JOGUETS
I JOCS

EXPOSICIÓ

Fins al 15 de gener
Casa de la Marquesa

Pàg
16

DIUMENGE 15DIVENDRES 13
Pàg
10MANIFEST

ANTIROMÀNTIC

TEATRE

20:00h. Teatre Serrano

DISSABTE 14

19:00 h. Teatre del Raval

Pàg
12FESTIVAL

HOSTES:
JAZZ

MÚSICA

EXCURSIÓ

CASA DE LA
MARQUESA I
GANDIA DEL S.XIX
10:00 h. Plaça Loreto

Pàg
26
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   DIVENDRES  20 - 20H    DIJOUS 26 – 20H

Música 
Casa de Cultura Marqués de 
González De Quirós

 6 €. 

  Venda anticipada en Casa de Cultura i www.

instanticket.es

PAU VIGUER TRIO

CICLE JAZZdijous
Pau Viguer (piano), Xuso Barberà 

(contrabaix), Felipe Cucciardi (bateria)

Dreaming és l’últim treball del Pau Viguer 
Trio, un grup amb més de 10 anys d’exis-
tència i amb 5 discos al mercat, on el jazz 
dialoga amb altres músiques com el pop, la 
clàssica, el flamenc o el blues, amb un estil 
original a través de les pròpies composici-
ons de Pau Viguer i amb influències que 
van des de Bill Evans a Chopin, des d’Òscar 
Peterson a J.S. Bach, o des de Duke Elling-
ton a Paco de Lucía. 
 

TRIO ASTOR KLEZMER

VIATGE MUSICAL PER 
L’EUROPA DE L’EST 

CICLE ALTRES MÚSIQUES
Marc Grauwels (flauta), Joëlle Strauss (violí i 

cant), Christophe Delporte (acordió)

En la cruïlla de la música klezmer i el tango 
argentí, els artistes del Trio Astor Klezmer 
confien en la seva història comuna i en el 
seu enriquiment mutu. A finals del segle 
XIX, als barris pobres de Buenos Aires es 
tocava tant el klezmer com el tango. El trio 
també amplia els seus horitzons per des-
cobrir música d’Europa central –melodies 
russes, poloneses, búlgares i gitanes– per a 
una vetllada acolorida.

Organitza: Associació Pro-música. Informació: 

647 201 319 (vesprades)
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  DIUMENGE 29  – 12H

Música 

 ENTRADA LLIURE

TRIO BARROC

CICLE MÚSICA CLÀSSICA A L’ERMITA

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

 J Ermita De Sant Antoni
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A la banda de la música
Cicle de concerts

   DISSABTE 21    DISSABTE  28

CICLE D’HIVERN

Amb aquest cicle de bandes de música, que va arrancar el passat mes d’octubre, es pretén 
posar en vàlua la riquesa cultural, artística i social de les bandes de música del nostre ter-
ritori.

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.

Banda Artístico Cultural de 
Montaverner

Agrupació Musical 
de Villalonga

  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

   DIMECRES 11 -  19H    DILLUNS 16 -  20.30H

ELISABETH VIGÉE LEBRUN
CICLE PINTURA I DIVERSITAT, 
IMPARTIT PER JOAN COSTA

Nascuda a París en 1755, de família humil, 
Elisabeth Vigée arribà a convertir-se en la 
pintora més cèlebre del seu temps. De la 
seua vida artística, marcada per la violèn-
cia de la Revolució, descollen els retrats de 
Maria Antonieta i de nombrosos aristòcra-
tes de tota Europa. En tornar del seu exili a 
Rússia, el temps dels preimpressionistes se 
li feu completament incomprensible.

 ENTRADA LLIURE  ENTRADA LLIURE

L’EGIPTE DE TUTANKHAMON. 
EL REI I EL SEU REGNE

XVI CICLE DE CONFERÈNCIES 
L’ANTIC EGIPTE, IMPARTIT 
PER L’EGIPTÒLEG JOSÉ LULL
Després de la revolució d’Akhenaton en fa-
vor del déu Atón i la breu transició poste-
rior, va quedar com a únic hereu del tron 
egipci un xiquet d’entre 8 i 10 anys d’edat, 
Tutankhaton. Egipte necessitava enfor-
tir-se en el seu interior i resistir la pressió 
hitita a la regió asiàtica. El general Ho-
remheb, d’una banda, i l’alt funcionari Ai, 
per un altre, serien els vertaders homes 
forts del país durant els 9 anys de govern 
de jove rei.
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 12-10-8 €

Teatre
Serrano

 DIVENDRES 13  - 20H

 Venda: Casa de la Marquesa, instanticket, taquilla Teatre Serrano 

(des d’una hora abans de l’espectacle).

MANIFEST  
ANTIROMÀNTIC
Direcció: Pau Berga i Joan 
Palomares

Intèrprets: Sara Guerrero, 
Alberto Ángel Escartí, Kerri 
Ann, Olga Martínez, La 
Maggie, Iván Colom, Joan 
Palomares, Rafa Nogueroles

Manifest Antiromàtic és 
una epopeia porno-narcisis-
ta sobre la performance de 
dues persones preparades 
per a una relació normativa 
entre xarxes, drogues i sexe. 
Un espill que reflecteix de 
manera irònica l’amor digi-
tal de l’estètica polida, i fa de 
la reflexió una experiència 
profunda, divertida i provo-
cativa. És una obra escènica 
musical sobre el laberint 
d’estimar i estimar-nos a rit-
me de l’electrònica valencia-
na de Prozak Soup.

Obra no recomanada per a 

menors de 18 anys
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 10-8-6  €

Teatre
Serrano

  DISSABTE 28 -  20H

 Venda: Casa de la Marquesa, instanticket, taquilla Teatre Serrano 

(des d’una hora abans de l’espectacle).

BUFFALO BILL A 
BARCELONA
Companyia: BITÓ FOCUS
Direcció: Mònica Bofill

Intèrprets: Ramón Madaula 

i Raquel Sans

Buffalo Bill no només va ser 
un mític explorador durant 
les guerres índies (la colonit-
zació dels EUA) o un recone-
gudíssim caçador de búfals, 
va ser el primer famós de 
la història.  Va tenir la “bri-
llant“ idea de muntar un 
circ amb els supervivents de 
la conquesta de l’oest, amb 
cowboys i indis. L’èxit va ser 
tan espatarrant que Buffalo 
Bill es va convertir en una 
icona i alhora un mite de 
la masculinitat hegemòni-
ca que ha perdurat fins als 
nostres dies a través dels 
Westerns, gènere que ell va 
inventar.
Raquel Sans, periodista, ne-
cessita entendre Buffalo Bill. 
Entendre com un pastor de 
vaques va arrossegar mas-
ses, com va triomfar arreu 
del món, com l’alta societat 
l’adorava i per què a Barcelo-
na la reacció no va ser l’espe-
rada. En una surrealista en-
trevista, Bill i Sans viatjaran 
de les grans planures del Far 
West fins a la Barcelona de 
finals del segle XIX.
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Teatre
Raval

  DIMECRES 4   - 17H I 18H   DISSABTE 14  - 19H

TEATRE PRIMERA INFÀNCIA: 
RETALLS DE VERSOS, DE 
DISPARATARIO (País Valencià)
Edat: Recomanat de 0 a 5 anys

Durada: 50 min.

Una selecció de versos contats amb músi-
ca en directe, jocs teatrals i objectes, on els 
espectadors formaran part d’un viatge de 
paraules, sons i molta imaginació.
Aquest espectacle està basat en la col·lec-
ció «Vagó de versos» (Andana Editorial) i 
proposa un recorregut a través de poesies 
d’autors i autores valencians acuradament 
triades per al públic més menut.

 a: 5€ / t:  7€ 

 a: 15€ / t:  20€ 

 Abonament Festival: a: 25€ / t:  30€ 

a. : anticipada / t. : taquilla

FESTIVAL HOSTES - JAZZ 
(sessió doble)
AUTÒCTONE I JAVIER NAVAS 
QUINTET
Edat: Joves i adults

Autòctone: formació que fa un mestissatge 
entre la cultura valenciana, la nostra llengua 
i el jazz. La música del trompetista Pepe Za-
ragoza es fusiona amb els versos d’escriptors 
valencians per donar pas a “Sons de rapsoda”, 
un concert amb una diversitat estilística que 
abraça des del rock al flamenc, passant pels 
sons avantguardistes del jazz contemporani. 
Javier Navas Quintet: El quintet liderat per 
Javier Navas, un dels referents del vibràfon a 
Espanya, suposa una visita a un repertori jaz-
zístic autèntic i ple de modernitat. L’agrupació 
formada per Juan Galiardo al piano, Bori Albe-
ro al contrabaix, Dani Domínguez a la bateria 
i Enrique Oliver al saxofon tenor; ha creat un 
llenguatge propi que beu del jazz, de l’smooth, 
o del neo-soul, una veu autèntica, dins del jazz 
nacional. Amb el seu nou treball discogràfic, 
“La revolución”, responen a un crit d’escolta i  
d’autoafirmació vital buscada en la mateixa 
música i en les experiències vitals i personals 
de Javier.
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Teatre
Raval

  DISSABTE 28   -  19H

 a: 15€ / t:  20€  Abonament Festival: a: 25€ / t:  30€ 

a. : anticipada / t. : taquilla

FESTIVAL HOSTES - MEDITERRANI (sessió doble)
AIGUA I BESARABIA
Recomanat: Joves i adults

Aigua: duo format pel guitarrista Joan Peiró Aznar i l’acordionista Lies Hendrix. Des del cor 
de la Safor neix el seu últim projecte “Noninó”. En ell se serveixen de la música per a retre 
homenatge a la terra que ha vist néixer i créixer en Joan i que ha acollit a la Lies. La cultura 
popular és la font d’on brollen les seues creacions. El flamenc i el jazz manouche de Joan 
Peiró Aznar s’entrellacen amb la música folk i musette de Lies Hendrix per acolorir les dan-
ses i expressions musicals de la nostra terra. Un concert molt especial que comptarà amb la 
participació de la clarinetista polonesa Lena Novak.
Besarabia: formació musical inspirada en la música del Mediterrani i els Balcans. Han de-
senvolupat un estil molt peculiar interpretant cançons tradicionals, però també han creat 
les seues pròpies composicions, combinant i fusionant sons balcànics i mediterranis amb 
lletres valencianes i elements més moderns. Amb les seues brillants interpretacions de la 
música balcànica i klezmer, les composicions originals i una posada en escena energètica i 
divertida, però també sensible, el trio Besarabia transporta l’oient a un paisatge musical ha-
bitat per diferents cultures i tradicions. El seu disc “Animal Republic” va ser guardonat amb 
el premi Carles Santos de la Música Valenciana 2021 al millor disc de fusió i mestissatge.
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Cinema
CinePot

   DIMARTS 10 - 19H    DIMARTS 17 - 19H

EN UN MUELLE DE 
NORMANDÍA

França/2021/106 min/VOSE/NR-12 anys
Direcció i Guió: Emmanuel Carrère
Música: Mathieu Lamboley
Fotografia: Patrick Blossier
Intèrprets: Juliette Binoche, Didier Pupin, 
Emily Madeleine

Marianne Winckler, una reconeguda au-
tora, decideix escriure un llibre sobre la 
precarietat laboral vivint aquesta realitat 
de primera mà. Per a això, ocultant la seua 
identitat, aconsegueix treball com a nete-
jadora en un poble de Normandia, al nord 
de França, i descobreix una vida ignorada 
per la resta de la societat en la qual cada 
euro guanyat o gastat importa. Malgrat la 
duresa de l’experiència, la solidaritat entre 
companys crea forts llaços d’amistat entre 
Marianne i ells. L’ajuda mútua condueix a 
l’amistat i l’amistat a la confiança, però què 
passa amb aquesta confiança quan la veri-
tat ix a la llum?

UN NUEVO MUNDO

França/2021/96 min/VOSE/NR-7 ANYS
Direcció i Guió: Stéphane Brizé
Música: Camille Rocailleux
Fotografia: Eric Dumont
Intèrprets: Vicent Lindon, Sandrine Kiber-
lain, Anthony Bajon

Amb la seua vida personal eclipsada per 
les exigències del seu treball, Philippe Le-
mesley arriba a un punt de ruptura quan 
la seua esposa abandona el seu matrimoni. 
La seua relació no ha resistit a les pressions 
del treball. Després de dècades com a alt di-
rectiu en grup industrial, Philippe ja no sap 
com respondrà les demandes incoherents 
de la seua companyia. Arriba el moment 
en el qual ha de fer balanç, i decidir el sen-
tit de la seua vida.

 J Teatre Serrano

  Venda entrades:  Casa de la Marquesa, Instanticket, Taquilla Teatre (mitja hora abans de la sessió)

 4 €/3 €(reduïda)
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Cinema
CinePot

 J Teatre Serrano

   DIMARTS 24 - 19H    DIMARTS 31 - 19H

PARIS, DISTRITO 13

França/2021/105 min/VOSE/NR-16 ANYS
Direcció i Guió: Jacques Audiard
Música: Rone
Fotografia: Paul Guilhaume
Intèrprets: Lucie Zhang, Makita Samba, 
Noémie Merlant

París, districte 13, barri dels Olympiades. 
Émilie coneix a Camille, que se sent atret 
per Nora, que, a la vegada, es creua en el 
camí d’Amber. Tres xiques i un xic. Són 
amics, a vegades amants i, sovint, les dues 
coses.

GAGARINE

França/2020/95 min/VOSE/NR-12 anys
Direcció i Guió: Fanny Liatard, Jérémy 
Trouilh
Música: Amin Bouhafa
Fotografia: Victor Seguin
Intèrprets: Alseny Bathily, Lina Khoudry, 
Jamil McCraven

Yuri, de 16 anys, ha passat tota la seua 
vida a les Torres Gagarin, un projecte d’ha-
bitatges situat als afores de París i somia 
amb ser astronauta. Quan es planteja la 
demolició de les Torres, Yuri s’uneix a la 
resistència. Amb els seus amics Diana i 
Houssam, s’embarca en la missió per sal-
var la seua llar.

  Venda entrades:  Casa de la Marquesa, Instanticket, Taquilla Teatre (mitja hora abans de la sessió)

 4 €/3 €(reduïda)
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Exposicions

 FINS AL 5 DE 
GENER

  FINS AL 15 DE 
GENER

 FINS AL 8 DE 
GENER

NO-LOGO LOGO 
(DON´T CALL IT A 
COME BACK!). PAU 
FIGUERES ORTIZ
Les obres que formen aques-
ta exposició responen a 
un treball de recerca que 
identifica diferents mane-
res d’aproximar-se a la in-
teracció entre art i marca 
amb l’objectiu d’abordar de 
manera més o menys crítica 
el concepte d’hiperconsu-
misme. Diferents estratègies 
que a través de la profanació 
i la remescla com a estratè-
gia artística reivindiquen 
l’ús dels estímuls visuals del 
branding com a acció políti-
ca.

 J Sala d’exposicions  Coll 
Alas

AESCU. UNA ALTRA 
MANERA DE VORE 
LA PINTURA
Els alumnes de la Universitat 
de la Nau Gran de la Univer-
sitat de València, i socis d’AE-
SCU, exposen les seues obres 
pictòriques. Una exposició 
d’amants de l’art formada 
per: Emilia Martínez, Dolores 
Alvarado, M.ª Dolores Bo-
nilla, Alicia Gómez, Valeria 
Martín, Inmaculada Navarro, 
Vicente Pastor, Ángeles Puig, 
Pepa Redondo i Arturo Váz-
quez.

JOGUETS I JOCS

Els joguets i jocs de cada 
època són un fidel reflex 
de la humanitat, de la seua 
organització 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 
creativitat i el disseny en la 
quotidianitat.
L’exposició “Joguets i jocs”, 
organitzada per l’Ajunta-
ment de Gandia i la Univer-
sitat Politècnica de València 
(UPV), pretén mostrar l’evo-
lució 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·lec-
ció del Museu del Joguet de 
la UPV.

 J Sala Tossal de la 
Universitat de València. Seu 
Internacional de Gandia

 J Sala d’exposicions Casa 
de Cultura Marqués de 

González de Quirós            
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Exposicions

  DEL 12 DE GENER AL 8 DE 
FEBRER

ULLS DE MUSSOL

Ulls de Mussol i pintors amics han estat 
pintant a l’aire lliure pel centre de Gan-
dia. Han estat dos jornades molt festives 
i d’agermanament entre el públic i els ar-
tistes. Ara, en aquesta exposició, ens pre-
senten els resultats d’aquestes jornades de 
Plein Air.

 J Sala Tossal de la Universitat de València. 
Seu internacional de Gandia

  DEL 19 DE GENER AL 22 DE 
FEBRER

FRAGMENTS DE LA 
MEMÒRIA. ENRIQUE BOFÍ
La mostra es tracta d’un conjunt de 20 
obres de recent execució, en la  nova eta-
pa en la vida artística del pintor Enrique 
Bofí. Titulada Fragments de la Memòria, es 
tracta d’obres de gran format, oli sobre tela, 
en les que l’artista, motivat per les imatges 
viscudes i retesses en la seua memòria, ha 
tingut la necessitat de fixar-les a un llenç. 
Una mostra que ens convida a parar, mirar 
i reflexionar.

 J Sala d’exposicions Coll Alas
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Exposicions
 DEL 26 DE GENER AL 24 DE 

FEBRER
  DEL 4 DE GENER AL 13 DE 

FEBRER

DESOLACIÓ. JOAN FRANCO
El fotògraf Joan Franco ha abordat aques-
ta sèrie fotogràfica sobre l’incendi que va 
assolar la zona de Barx el 2018 amb un to 
documental, testimonial, pràcticament 
auster. En aquesta ocasió ha optat per fer-
les en color, per plasmar la duresa de la 
transformació que ha exercit el foc a la na-
tura. Ens deixa el testimoniatge gràfic de la 
devastació de l’àrea.

4T REPTE SOLIDARI: 3 SONS
En aquest 4t Repte Solidari es publiquen 3 
llibres infantils units amb un títol “3 Sons”. 
Els llibres van dirigits a tres edats diferents 
i es titulen: ”D’on bufa el vent? d’Anabel 
Llopis, il·lustrat per Julia Esteve Fuster, “Bic-
ho raro” escrit i il·lustrat per Sandra Díaz 
Sierra i “L´arbre que volia viatjar” de Maite 
Sastre, amb il·lustracions de Hanna Gair. A 
la sala Carròs i Centelles del Palau Ducal 
s’exposaran les il·lustracions d’aquests tres 
llibres infantils des del 4 de gener fins al 13 
de febrer.

La inauguració serà el 4 de gener amb l’ac-
tuació del Cor Carmesina. Es vendran els 
llibres i les il·lustracions a benefici de l’As-
sociació Espanyola Contra el Càncer.

 J Claustre de la Biblioteca Central

 J Sala Carròs i Centelles del Palau Ducal 
dels Borja
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Biblioteca
Presentacions de llibres

   DIMECRES 11 - 
18H

   DIJOUS 12 - 
19H

   DIVENDRES 13 - 
19H

 J Biblioteca Central. Sala 
d’Actes.

 J Biblioteca Central. Sala 
d’Actes.

 J Casa de Cultura Marqués  
González de Quirós. Sala 
d’Actes.

“MAMÁ VIAJERA”, 

de Rebeca Sebastià.
Una família pot viatjar sen-
se tenir un lloc on tornar? 
Quantes persones cal per a 
formar una família? Tot això 
és el que es qüestiona la pro-
tagonista. Una viatgera que 
no sap estar quieta en un sol 
país. I que, a través d’un viat-
ge per Islàndia i de diversos 
personatges de la mitologia 
islandesa, s’adonarà que vol 
ser mare. Un viatge a les 
profunditats d’ella mateixa 
sobrevolant la maternitat 
i tombant prejudicis. Una 
visió més àmplia sobre la 
diversitat familiar i les dife-
rents maneres de viure.

“DES DE LA MEUA 
MILITÀNCIA”,

de Xavier Carbonell. 
Presenta: Carmen 
Berzosa.
Els temes triats són pensa-
ments ara escrits. Tots tenen 
a veure amb la pràctica dià-
ria, amb decisions polítiques. 
Prioritats. En alguns casos, al 
final de cada article hi ha un 
comentari que actualitza el 
contingut del mateix. Passat 
el temps, algunes idees s’han 
convertit en realitat, tal vega-
da no de la mateixa manera, 
però el concepte és el que 
s’ha respectat. Idees i pensa-
ments per a, parafrasejant a 
Nicolau Primitiu, treballar, 
persistir, esperar.

PRESENTACIÓ DEL 
POEMARI “TOT 
PASSA BAIX”, 
de Teresa Pascual. 
Amb l’autora i Antònia Cabanilles. 

Dos presents, l’avui i l’ahir, 
convergeixen  en aquest llibre 
de maduresa de Teresa Pascu-
al, on els matisos de la llum i 
la importància de les finestres 
s’imposen a la dualitat fos-
cor-claror i el dins i el fora es 
comuniquen com a parts d’un 
mateix espai on el concepte de 
llindar, de lloc de pas, ajuda a 
relativitzar la importància de 
les coses. Instants i traç que 
van deixant la vida configu-
ren aquest llibre d’una poeta 
que, a través d’una aparença 
de paraula menuda, es confir-
ma com a una de les nostres 
veus més essencials.

Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.
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Biblioteca

   DIJOUS 26 - 19H

Presentacions 
de llibres

PRESENTACIÓ XLIV PREMI 
JOANOT MARTORELL DE 
NARRATIVA 2022: “UN AFER 
EUROPEU”, 
de Jordi Sebastià.
Novel·la negra amb un punt de sarcasme 
que ens descobreix les clavegueres de la po-
lítica europea. L’obra guanyadora del XLIV 
Premi Joanot Martorell de Narrativa 2022. 
El jove periodista Joan Ballester viatja a 
Brussel·les a cobrir un acte protocol·lari i 
sense interés en les institucions europees; 
la visita li permet deixar enrere per uns 
dies problemes sentimentals i familiars 
als quals no vol enfrontar-se. A la capital 
d’Europa, però, s’assabenta de la imminent 
aprovació d’un tractat comercial que perju-
dicarà letalment els productors de taronja 
valencians. Ballester, periodista escèptic, 
però vocacional, ha detectat la notícia i 
decideix quedar-se a Brussel·les per esbri-
nar els interessos que s’amaguen darrere 
d’aquell acord.
Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.

 J Biblioteca Central. Sala d’Actes.

  DIJOUS 19 - 19H
Club de lectura

“UN LLOC ANOMENAT 
ANTANY”, d’Olga Tokarczuk. 
Modera: Gràcia Signes.
Olga Tokarczuk és una de les autores més 
aclamades de Polònia. Guanyadora del pre-
mi Nobel en l’edició del 2018. Amb Un lloc 
anomenant Antany  va rebre el premi de la 
fundació Koscielski l’any 1997,  i la va do-
nar a conèixer internacionalment. Ha estat 
traduït a nombroses llengües i actualment 
és considerat un clàssic europeu.
Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.

 J Biblioteca Central. Sala d’Actes.
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Biblioteca

   DISSABTE 14  - 11.30H    DIJOUS 19 - 17H

Xarrades

XARRADA PER A PARES I 
MARES: 
“USO DEL MÓVIL Y 
PANTALLAS, CÓMO AFECTA AL 
CEREBRO DE TU HIJO”, 
a càrrec de Raquel Fuentes 
Cuenca (metgessa, escriptora i 
experta en motivació).

Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.

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 Què és filosofar? (in-
troducció i debat). Grup que es reuneix 
els dijous alterns, per conversar al voltant 
del sentit de la vida, la soledat i l’abando-
nament social i familiar a través de la Filo-
sofia. Actuant així com a teràpia de grup i 
motivant la trobada d’aquest sentit de la 
vida alié al trivial del viure per inèrcia ins-
tintiva. 
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Infantils - Contacontes
Biblioteca

   DIMECRES 4 - 17.30H    9, 11, 12, 17, 18 I 20 - 17.30H

“EL VESTIT BLAU DEL PARE 
NOEL”, a càrrec de Marta Pellicer.
Aquest Nadal el Pare Noel no porta el seu 
vestit vermell, ni va en un trineu arrosse-
gat per rens. Tampoc ha sigut ell qui ha dei-
xat els regals a les cases!! Què li ha passat 
aquest any al Pare Noel? Vine a la Bibliote-
ca i ho descobriràs!! A continuació del con-
te es realitzarà un taller.

“ESTIC AMB TU”, 

a càrrec de  Valeria Fernández. 

 J Biblioteca Corea. Dilluns 9 

 J Biblioteca Infantil. Dimecres 11 

 J Biblioteca Beniopa. Dijous 12 

 J Biblioteca Grau. Dimarts 17 

 J Biblioteca Santa Anna. Dimecres 18 

 J  Biblioteca Benipeixcar-Raval. 

Divendres 20 

Un dia el personatge d’aquest conte va de-
cidir construir alguna cosa. Una cosa nova. 
Una cosa especial. Una cosa impressio-
nant! Però llavors, inesperadament... 
Una història sàvia i divertida que destaca 
per la seua honestedat emocional, i la seua 
profunda empatia.

Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.

Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.

 J Biblioteca Santa Anna
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Biblioteca
Infantils - Contacontes

   23, 25, 26, 31 - 17.30H    DIJOUS 26  - 17.30H I 18.10H

“LES AVENTURES D’ICBA”, 

a càrrec de Valeria Fernández. 
Icba és un floc de neu que una freda nit 
d’hivern va arribar a la terra amb la seua 
família i amics. Un conte sensorial de la 
psicomotricista Blanca López Arce que 
ens farà viatjar en una càlida història. 

   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. Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.

“CONTACONTES PER LA PAU”, 
a càrrec de Fanny Pérez. 

 J  Biblioteca Corea: Dilluns 23 

 J  Biblioteca Infantil: Dimecres 25

 J  Biblioteca Beniopa: Dijous 26

 J  Biblioteca Grau: Dimarts 31

El conflicte armat entre Ucraïna i Rússia 
és una cosa que ens afecta a tots, fins i 
tot als xicotets de la casa. Els menors es 
fan moltes preguntes sobre la situació 
que s’està vivint en una altra part del 
món, i senten por i angoixa en veure 
imatges o escoltar informació sobre un 
conflicte que no comprenen, però al qual 
són aliens. Per elles, des de l’IMAB cele-
brarem el Dia de la Pau amb una setma-
na especial de contacontes i manualitats 
amb Negres i Blancs.

 JBiblioteca Infantil. Espai de Telles.
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Altres
   DIJOUS 12 - 19H    DIVENDRES 20 - 19H

EL COCHECITO
Presentació a càrrec de Ximo Vidal.

L’associació de Pensionistes i Jubilats de la 
Safor projecta la pel·lícula EL COCHECI-
TO al saló de FOMENT de Gandia (C/ Sant 
Francesc de Borja, n.º 56). 

  ENTRADA LLIURE fins a completar 
aforament.

  ENTRADA LLIURE 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 
“LA MEMÒRIA ESCRITA DE LES 
MUNTANYES”
d’Alfredo Garcia Femenia, 
Col·lecció Alfons el Vell 
número 84

Aquest llibre ens explica com la societat 
de l’antiga governació de Xàtiva empra-
va l’escriptura per a gestionar el seu dia a 
dia, a banda de les institucions. El seu au-
tor és paleògraf, arxiver i historiador i s’ha 
doctorat estudiant la Història de la cultura 
escrita. El treball posa a la nostra disposició 
una crònica de com els documents escrits 
regien les vides de camperols, botiguers, 
religiosos i nobles.

Organitza: CEIC Alfons el Vell

 J Casa de la Cultura - Sala B J saló de FOMENT de Gandia (C/ Sant 
Francesc de Borja, n.º 56)
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   DIMECRES 25 - 19H 

Conferències

 ENTRADA LLIURE 

 J Centre Internacional de Gandia

UNA DIVA ACTUAL EN L’ESCENA OPERÍSTICA DEL SEGLE XXI

Ana Botella. Departament de Didàctica de l’Educació Física, 
Artística i Música

A través d’aquesta conferència es pretén acostar l’òpera al públic assistent mitjançant el seu 
estudi i goig, posant l’accent principalment en els aspectes expressius i emocionals a través 
de la veu de la soprano més pròxima del moment, per versatilitat, carisma i personalitat 
vocal i escènica, a més d’una gran bellesa tímbrica i generositat expressiva. Es tracta de 
recrear-se en el goig que proporciona l’òpera com a espectacle d’art total a través de la mú-
sica, la paraula, l’escenografia, el vestuari. És a dir, contribuir a gaudir del fenomen operístic 
i recrear-se en el gaudi que l’òpera proporciona i en els sentiments que evoca la música 
unida a les paraules, així com entrar en contacte amb ella com a manifestació artística que 
exigeix una sensibilitat especial.
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UPG

   DIUMENGE 22 - 9H   DISSABTE 14 - 9H

Excursions

 J Punt d’eixida: Plaça Loreto
Hora d’eixida: 10.00 h. 
Durada: 3 h. aproximadament

EXCURSIONS AL PATRIMONI 
CULTURAL

CASA DE LA MARQUESA I LA 
GANDIA DEL SEGLE XIX
La Casa de la Marquesa i altres edificis de 
finals del segle XIX i principis del XX, ens 
permetran endinsar-nos en un moment 
clau de la història de la nostra ciutat en 
el qual es produeixen l’enderrocament de 
les muralles, l’arribada del ferrocarril o la 
construcció del port. El paper d’algunes 
famílies, com els Trènor o els Valier, foren 
fonamentals per a l’entrada de Gandia en 
la modernitat. 

 5 €.

   Inscripcions en la UPG del 9 al 13 de gener

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

Hora d’eixida: 9.00 h.
Durada: 5 h aprox. Dificultat: Mitjana.
Distància: 10,7 km.. Desnivell: 415 m.

RUTES I SENDES PEL 
PATRIMONI NATURAL
CASTELL DE MARINYÉN O 
ALFÀNDECH
Ruta Botànica
Ruta circular sortint des del Clot de la Font 
passant per hortes de tarongers fins a arri-
bar al peu del Castell. Ascendim al “Castell 
de la Reina Mora”, conegut com a castell de 
Marinyén o Alfàndech, continuant per la 
muntanya vorejant l’alt de Padur i baixant 
per l’Ombria per a arribar de nou al punt 
de partida. Camí agradable amb ascensos i 
descensos propis d’aquesta serra, trajectes 
per senderes estretes envoltades de bosc 
mediterrani i hortes de tarongers.

 5 €.

   Inscripcions en la UPG del 16 al 20 de gener

El desplaçament es farà amb vehicle propi. Es 

recomana portar esmorzar, aigua i roba i calçat 

adequat. 
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UPG

   DIUMENGE 29 - 9.30H   DILLUNS 23  - 19H

 J UPG. Plaça Loreto, 4 
Durada: 1 h 30 min. Aproximadament

Xarrada Excursió

L’ALIMENTACIÓ COM A FONT 
DE SALUT I ENERGIA

Com obtindre més energia a 
través dels aliments . A càrrec 
d’Irina Fitsenko

La nutrició va més enllà de realitzar una 
dieta o un règim estricte. En aquesta xar-
rada aprendrem sobre com els aliments 
influeixen en el nostre estat d’ànim, com 
ens ajuden a guanyar en salut, tindre més 
energia i joventut. Parlarem també sobre 
com alimentar-nos de manera natural, 
sense complements ni medicació, per a 
mantindre’ns en un pes saludable, reforçar 
les nostres defenses, augmentar la nostra 
energia i optimitzar la nostra salut. Us ani-
meu a debatre sobre el tema? 

 ENTRADA LLIURE

 J Punt d’eixida: Plaça Loreto.
Hora d’eixida: 9.30 h.
Durada: 3 h aproximadament

EDIFICIS AMB MEMÒRIA

HOSPITAL DE SANT MARC

Institució hospitalària benèfica fundada al 
segle XIV  per Alfons el Vell, primer Duc 
de Gandia. Es tracta d’un dels edificis més 
antics de la nostra ciutat, ja que la seua 
construcció possiblement es remunta fins 
al segle XIII i és, també, una joia arquitec-
tònica.
En l’actualitat allí trobem el Museu Arque-
ològic, MAGa, i el Museu de Santa Clara.

 5 €.

   Inscripcions en la UPG del 23 al 27 de gener. 

Places limitades a 20, per ordre d’inscripció. 



28

Palau Ducal
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.

  DIUMENGES 8 i 22  -  13 H 

 C/ Duc Alfons el Vell, 1. 46701 Gandia

  10€ entrada normal,  

  9€ entrada reduïda,  

  6€ entrada especial

  Venda anticipada d’entrades:  

www.palauducal.com

  visites@palauducal.com 
96 287 14 65
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ARA FA… Arxiu Històric Municipal

Títol: Dipòsit de màquines. 
Estació de Gandia [Detall]

Data: 1903

El 24 de gener de 1893, ara fa 130 anys, s’inau-
gurava oficialment el servei de tren entre 
Alcoi i Gandia. La seua construcció, obra de 
la mateixa companyia promotora del port, 
l’Alcoy and Gandia Railway and Harbour, va 
tindre una importància cabdal en el desen-
volupament econòmic de les Comarques 
Centrals Valencianes. Si més no de les de l’in-
terior, com ara l’Alcoià i el Comtat que, mal-
grat gaudir d’una indústria puixant, havien 
quedat al marge de les principals rutes de co-
municació per la seua complicada orografia.

Malauradament, no conservem cap testi-
moni gràfic d’aquest viatge. La fotografia 

que presentem, que retrata màquines i tre-
balladors de la línia en l’estació de Gandia, 
està datada 10 anys després, quan l’italià 
Bernardo Bovio, contractista i autor de la 
imatge, treballava a les obres dels magat-
zems del port.
 
A l’Arxiu Històric està disponible, tant el 
fons documental de l’estació de ferrocarril 
de Gandia, gràcies a una donació dels he-
reus de Vicent Bonet Peris, com la col·lecció 
fotogràfica de Bernardo Bovio, que va ser 
donada per la seua besneta Ana Isabel i que 
conté, a més, interessantíssimes imatges del 
port i Venècia.

Autor: Bernardo Bovio Gil

Signatura: AHG, CA 2285/4

Accessible a: http://www.cercol.org/ficha.
php?id=74589

130ANYS 
DEL VIATGE INAUGURAL 
DEL TREN D’ALCOI
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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 REDUÏDA 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

mailto:difusiomaga@gandia.org
mailto:info@museusantaclaragandia.com
http://www.palauducal.com
mailto:visites@palauducal.com
mailto:reserves@museufaller.org
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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

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

mailto:BIBLIOTECA@GANDIA.ORG
mailto:ARXIUHISTORIC@GANDIA.ORG
HTTP://UNIVERSITATPOPULARGANDIA.BLOGSPOT.COM
mailto:UPG@GANDIA.ORG
mailto:INFO@TEATRERAVALGANDIA.ORG
http://WWW.TEATRERAVALGANDIA.ORG
http://WWW.UV.ES/CIG
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