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A
mb l’arribada de la primavera torna el 

bon temps, les ganes de carrer, de panou, 

de natura i de tradicions. 

A les sales d’exposicions vos esperem 

amb una programació diversa i rica en la 

qual farem un recorregut pels pobles de 

la comarca, amb «La Safor Il·lustrada», 

on continuem donant cabuda als artis-

tes joves amb gran talent. 

Retem homenatge al gran artista valencià Andreu Alfaro. Amant de 

la mar i les seues profunditats. Un artista molt arrelat a la nostra 

ciutat que ara apropem a totes perquè com en la seua obra, vos en-

dinseu al mar de sentiments que desperta. 

També gaudirem de la part més solemne d’aquest mes amb el 150 

aniversari de la Germandat del Sant Sepulcre, que acompanyarà 

la programació cultural de carrer pròpia de la Setmana Santa amb 

d’altres a les sales d’exposicions de la nostra ciutat. 

A més a més, pel que fa a la música, ens fem ressò d’una gran vari-

etat de concerts amb música clàssica, la trobada de violoncel·listes 

i el tradicional «Visitatio Sepulchri», tan arrelat a la nostra ciutat. 

Al Teatre Serrano apostem per una variada programació amb dansa 

contemporània i obres de gran reflexió social, gran aposta d’aques-

ta temporada. Ja que entenem la cultura com un espai de reflexió i 
creixement. 

Esperem que gaudiu molt d’aquesta programació d’inici de prima-

vera, que tornen a florir els carrers i omplim de cultura a tot arreu.
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   DISSABTE 1  - 19H     DIVENDRES 21   - 
20H 

  DIMARTS 4 – 20H

  DISSABTE 8 – 
12.30H

 ENTRADA GRATUÏTA ENTRADA GRATUÏTA

 ENTRADA GRATUÏTA

JOVE ORQUESTRA 
DE GANDIA
Dir: Vicent Martí Ferrer

La Jove Orquestra Ciutat de 
Gandia, dirigida per Vicent 
Martí Ferrer i adscrita a la 
UAM Sant Francesc de Borja, 
oferirà el tradicional Concert 
de Primavera  amb un progra-
ma variat que inclourà obres 
de compositors com Bach 
Dvorak o Vivaldi entre altres.

AUDICIÓ MUSICAL
Escola de Música de 
Gandia
Els alumnes de l’Escola de 
Música de Gandia, adscrits a 
la UAM Sant Francesc de Bor-
ja,  mostraran a les famílies i 
públic en general el treball re-
alitzat al llarg del 2n trimestre 
en una activitat, les audicions, 
que són tan importants per a 
la formació i maduresa musi-
cal de l’alumnat.

 J Església de la Seu 
Col·legiata

REPRESENTACIÓ 
DE LA VISITATIO 
SEPULCHRI
Orfeó Borja, dirigit 
per Jesús Cantos
En 1550, el IV duc de Gandia, 
Francesc de Borja, va institu-
cionalitzar a Gandia la repre-
sentació anual del drama sa-
crolíric Visitatio Sepulchri, que 
narra els episodis del soterra-
ment i la resurrecció de Crist. 
Durant més de tres segles, fou 
representada la Visitatio Se-
pulchri en la Setmana Santa 
de Gandia, fins a l’any 1865. 
Gràcies al treball de la Junta 
Major de Germandats, es va 
recuperar en 1998, sent inter-
pretada cada any per l’Orfeó 
Borja, amb textos i música ori-
ginal atribuïts a Sant Francesc 
de Borja i reconstruïts pel cate-
dràtic de música D. José María 
Vives Ramiro, constituint-se 
actualment en un dels ele-
ments patrimonials més valu-
osos i singulars de Gandia

EMIN KURKCHYAN, 
PIANO

Obres de Beethoven, 
Schubert i Brahms
Nascut el 2004, Emin Kurkc-
hyan prové d’una família 
d’àmplia tradició musical. 
Guanyador de primers pre-
mis com els del III Concurs 
Internacional Ciutat de Sevilla 
per a joves talents, el Rotary 
Club de Marbella o el Con-
curs Internacional «Ciudad de 
Albacete». Emin ha estat be-
cat per la Internationale Mu-
sikakademie de Liechtenstein 
i actualment estudia a l’Escola 
Superior Reina Sofía, amb la 
professora Milana Chernia-
vska. 

Organitza: Associació Pro-

música. Informació: 647 201 319 

(vesprades)

Música
Casa de Cultura Marqués de 
González De Quirós
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   DIUMENGE 23  - 
12H 

   DIJOUS 27 - 20H     DISSABTE 29 - 
TOT EL DIA

 6 €. 

  venda anticipada en casa de 

cultura i www.Instanticket.Es ENTRADA GRATUÏTA

LLEVANT 
ENSEMBLE
Cicle Música Clàssica 
a l’Ermita
Des dels seus inicis en el 2001, 
el Llevant Ensemble s’ha mos-
trat com un dels conjunts 
cambrístics valencians més 
inquiets. Ha participat en fes-
tivals com ara la Mostra So-
nora de Sueca o el festival Sete 
Sois Sete Luas a Pondedera 
(Itàlia). Llevant Ensemble és 
creador del concurs “Solfes a 
la Mediterrània”, per a quintet 
de vent i soprano, patrocinat 
per l’ajuntament de Tavernes 
de la Valldigna. Té enregistrat 
el CD Entartete Musik refe-
rent als compositors exiliats a 
l’època nazi.

 J Ermita de Sant Antoni QUARTER NOTE JAZZ
Cicle JAZZdijous
José Luis Granell (saxo tenor), 
Gonzalo Sempere (guitarra), 
Richie Ferrer (contrabaix), 
Mariano Cubel (bateria)

Format l’any 1984, Quarter 
Note Jazz és el grup estable 
més veterà de l’escena jazzísti-
ca valenciana. Amb un reper-
tori que inclou des del swing 
a la bossa nova, durant 6 anys 
fou una de les bandes habitu-
als del mític Perdido Club de 
Jazz, de València, tocant amb 
músics com Dave Schnitter, 
Paul Stocker o Jorge Pardo, en-
tre altres.

17A TROBADA DE 
VIOLONCEL·LISTES 
DE GANDIA
Aquest singular projecte mu-
sical continua el seu camí cap 
a la majoria d’edat, convocant 
als joves violoncel·listes. En 
aquesta 17a edició, la trobada 
comptarà amb els ensenya-
ments de les professores i 
professors David Fernández, 
Maite García, Juan Francisco 
Arrue i Cristina Bernal, on es 
farà un recorregut per les di-
ferents èpoques de la història 
mitjançant el repertori musi-
cal. La jornada finalitzarà amb 
el tradicional concert de clo-
enda en el jardí de la Casa de la 
Marquesa a les 18 hores.

+informació: trobadavioloncel.

listes@gmail.com

Música
Casa de Cultura Marqués de 
González De Quirós
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  DIMECRES 19  – 19H   DILLUNS 24   – 20.30H

Conferències
Casa de Cultura Marqués de 
González De Quirós

 ENTRADA LLIURE

 ENTRADA LLIURE

LEONORA CARRINGTON 
(1917-2011)
Cicle Pintura i diversitat, 
impartit per Joan Costa

Leonora Carrington és l’última gran pintora 
del grup surrealista. La seua vida constitu-
eix una odissea contra l’educació repressiva 
i sexista de la seua adolescència, i contra el 
nazisme i el franquisme dels anys quaranta, 
dels quals va fugir, establint-se finalment a 
Mèxic, on va crear la seua obra artística.

L’EXÈRCIT EGIPCI, EL BRAÇ 
FORT DEL FARAÓ

XVI cicle de conferències L’Antic 
Egipte, impartit per l’egiptòleg 
José Lull

Encara que les forces de combat havien exis-
tit a Egipte des dels començaments de la 
seua història, l’evolució més gran es va donar 
durant l’Imperi Nou, quan a la infanteria es 
van afegir cossos de carros de guerra, es va 
incrementar el nombre d’efectius professio-
nals i mercenaris i es va disposar d’un millor 
arsenal. No obstant això, la vida del soldat 
havia de ser molt dura, tal com la descriuen 
els propis egipcis.
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Teatre
Serrano

   DIMECRES 5 - 20H     DIVENDRES 21 - 20H 

RÉQUIEM
Companyia: Crea Dance Company 
Direcció: Maria Rovira
Intèrprets: Leandro Pérez, Ariadna Jordán, 
Idolina Massa, Nilufer Ackanbas, Roberth 
Aramburu, Gòria Llevant, Miguel Adrián 
Rodríguez, Laia Vancells, Marc Fernández, 
Angel Gabriel Gutiérrez, Úrsula Mercado, Abel 
Hernández.

El Rèquiem de Mozart és una obra de dansa 
contemporània, interpretada per 12 balla-
rins, que parla de la vida i la mort. Un ho-
menatge al concepte de justícia amb la qual 
hem de viure la vida.

 15-12-10 €

 Venda entrades: Casa Marquesa, 

Instanticket, taquilla Teatre Serrano (des d’una 

hora abans de l’espectacle)

ELS OCELLS
Companyia: La Calòrica
Direcció: Israel Solà
Intèrprets: Xavi Francés, Aitor Galisteo-
Rocher, Esther López, Marc Rius, Pep Ambròs.

El jove empresari Pisteter i la seua companya 
Evèlpides no poden tornar a casa. Tampoc 
se’ls acudeix cap altre lloc on puguen anar a 
viure la vida còmoda, relaxada i lliure d’im-
postos que anhelen. La trobada accidental 
amb un innocent puput els portarà a plante-
jar-se un canvi d’estratègia: i si renunciaren a 
la seua condició humana i es convertiren en 
ocells? O encara més: i si convenceren les aus 
del món per crear una nova societat basada 
en els principis fonamentals d’Individu, Pro-
pietat i Competència?

  10-8-6 euros

 Venda entrades: Casa Marquesa, 
Instanticket, taquilla Teatre (des d’una hora 
abans de l’espectacle)
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Cinema
CinePot

   DIMARTS 4 - 19H    DIMARTS 11 - 19H

 J Teatre Serrano

 4 €/3 €(reduïda)

ONODA: 10.000 NOCHES EN LA 
JUNGLA 
França/2021/173/VOSE/ NR-12 anys
Direcció i Guió:  Arthur Harari
Música: 

Olivier Marguerit
Fotografia: Tom Harari
Intèrprets:  Yuya Endo, Kanji Tsuda, Yûya 
Matsuura

Finals de 1944. El Japó està perdent la 
guerra. Per ordre del misteriós comandant 
Taniguchi, el jove Hirō Onoda és enviat a 
una illa de Filipines just abans del desem-
barcament estatunidenc. Els pocs soldats 
que arrossega fins a la selva prompte des-
cobriran la doctrina desconeguda que els 
unirà a aquest home: la guerra secreta. Per 
a l’Imperi, la guerra està a punt d’acabar. 
Per a Onoda, la guerra acabarà 10 000 nits 
després.

LAS GENTILES
Espanya/2021/76 min./NR-18 anys
Direcció,Guió i música :  Santi Amodeo
Fotografia: Alex Catalán
Intèrprets: África de la Cruz, Paula Díaz, Olga 
Navalón

Ana bolca la seua vida en Instagram i altres 
xarxes socials, on penja fotos, vídeos i xico-
tetes animacions, que acompanya d’àcids (i 
lúcids) textos. Ana està passant per un mo-
ment estrany. Entre els conflictes familiars 
i problemes d’identitat propis de la seua 
edat, ha sorgit una cosa nova. Ocorre que 
sent alguna cosa que no entén per la seua 
amiga Corrales, a la qual adora des que la 
va conèixer. Arrossegada per la Corrales, 
ella i el grup d’amigues de l’institut han 
entrat en contacte en xarxes socials amb 
alguns adolescents atrets pel suïcidi. Per 
a elles és com un joc, una cosa divertida i 
transgressora.

  Venda d’entrades: Casa de la Marquesa, instanticket, Taquilla del Teatre (Mitja hora abans de la sessió).
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Cinema
CinePot

   DIMARTS 18 - 19H    DIMARTS 25 - 19H

 J Teatre Serrano

 4 €/3 €(reduïda)

LA VOLUNTARIA
Espanya/2022/99 min/NR- 7 anys
Direcció i Guió: Nely Reguera
Música: Javier Rodero
Fotografia: Aitor Echevarría
Intèrprets: Carmen Machi, Itsaso Arana, Dèlia 
Brufau

Cansada de la seua vida de jubilada, i de 
comparar-se amb les seues amigues que 
són àvies, Marisa (Carmen Machi) deci-
deix viatjar a un camp de refugiats grec on, 
al parer seu, necessiten a gent exactament 
com ella. En arribar allí, descobreix una re-
alitat que no hauria pogut imaginar i que li 
porta a explorar els límits entre l’amor i la 
necessitat de sentir-se útil.

EL HOMBRE PERFECTO
Alemanya/2021/108 min./VOSE/ NR-18 anys
Direcció i Guió:  Maria Schrader 
Història: Emma Braslavsky
Música: Tobias Wagner
Fotografia: Benedict Neuenfels
Intèrprets: Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra 
Hülle

Alma   és una científica que treballa en el 
famós museu  Pergamon de Berlín. De cara 
a obtenir fons per a la seua investigació 
accepta participar en un estudi fora del 
normal. Durant tres setmanes viurà amb 
un robot humanoide que està programat 
per a encaixar amb la seua personalitat i 
necessitats. Així és com a Alma coneix a 
Tom, una màquina altament desenvolu-
pada que ha sigut creada exclusivament 
per a fer-la feliç.

  Venda d’entrades: Casa de la Marquesa, instanticket, Taquilla del Teatre (Mitja hora abans de la sessió).
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  DEL 27 D’ABRIL A L’11 DE JUNY

Exposicions

 J Sala d’exposicions de la Casa de Cultura Marqués de 
González de Quirós

ANDREU ALFARO. 
DIBUIXAR L’ESPAI

Comissariada per 
Anacleto Ferrer i 
Artur Heras
El dibuix constitueix la prin-
cipal forma d’expressió i 
comunicació d’Andreu Alfa-
ro. En el seu univers formal 
tot comença en el dibuix. 
A la seua habilitat natural 
no sembla interessar-li tant 
l’obra acabada com l’explo-
ració. No és que dibuixe en 
l’espai, com si aquest fora 
una realitat preexistent i 
buida que calguera colonit-
zar en el full en blanc, és que 
dibuixa l’espai, el seu espai. 
Amb el llapis, el metall i la 
pedra.

Andreu Alfaro (1929-2012), escultor valencià de reconeguda trajectòria internacional, 
inicia la seua activitat artística a final dels anys cinquanta amb una escultura d’herència 
constructivista, desenvolupant, en les tres dècades següents, una obra canviant però fidel 
a certes concepcions bàsiques: l’assimilació en la creació artística de la metodologia dels 
processos i materials industrials, una vocació sintètica en la forma i el convenciment que 
l’escultura ha de recuperar el seu caràcter comunicatiu i públic.
El dibuix constitueix la principal forma d’expressió i comunicació d’Andreu Alfaro. En el 
seu univers formal tot comença en el dibuix. A la seua habilitat natural no sembla interes-
sar-li tant l’obra acabada com l’exploració. No és que dibuixe en l’espai, com si aquest fora 
una realitat preexistent i buida que calguera colonitzar en el full en blanc, és que dibuixa 
l’espai, el seu espai. Amb el llapis, el metall i la pedra.
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Exposicions
 FINS AL 2 D’ABRIL

  FINS AL 9 D’ABRIL

 FINS AL 28 D’ABRIL

CANT ESPIRITUAL [EXÈGESI DE L’OBRA DE 
MARCH A TRAVÉS DE LA POESIA VISUAL 
DE PERE HUERTA]
Autors: Manu Ruizarte, Cristina Jordá, Marta Ortells, Vicent 
Burguera, Oscar Camarena, Dani Sánchez, Voro Vitoria, Mjosé 
Pablo i Pere Huerta. 

Una anàlisi exhaustiva del poema més important i complex 
de l’obra d’Ausiàs March portada als camins que recorren 
les imatges dintre del llenguatge visual propi de la fotogra-
fia artística. Aquesta reflexió visual i contemporània, trac-
tada des dels ulls del dia a dia d’avui mateix, ens parla dels 
dubtes, dels límits, de la materialitat i l’espiritualitat que hi 
ha dins del Cant d’Àusias.
Aquests 9 fotògrafs ens proposen una reflexió interna i per-
sonal sobre el veritable ‘jo’ que s’enfronta a un fet inevitable 
com la mort. Un recorregut a través de les imatges i els tex-
tos ens acostarà, si més no, una mica més a la complexitat 
eterna de l’obra d’Àusias March.

 J Sala d’exposicions de la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós

ARTNIVERSARI. ESCOLAPIAS GANDIA

Exposició col·lectiva d’arts plàstiques i visuals en la qual participa l’alumnat del Batxillerat 
Artístic d’Escolapias Gandia dels últims deu anys (2013-2023). L’exposició és una mostra 
del treball dels joves artistes de les nostres comarques i una celebració de l’art en el col·legi.

LA SAFOR IL·LUSTRADA. MARROIAK
Projecte d’il·lustració tradicional de l’artista Marroiak sobre 
31 municipis de la comarca de la Safor. L’artista ens proposa 
un passeig visual pel millor dels nostres pobles.

 J Sala d’exposicions Coll 
Alas

 J Sala Tossal de la Univeristat de València. Seu internacional de Gandia
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 FINS AL 23 D’ABRIL

 DEL 3 AL 20 D’ABRIL

Exposicions
SEPULCRE. 150 
ANIVERSARI

Amb motiu del seu 150 ani-
versari fundacional, la Ger-
mandat del Sant Sepulcre, 
una de les més antigues de 
la nostra ciutat, presenta una 
exposició on el visitant po-
drà gaudir d’objectes curiosos 
que el portaran des dels seus 
orígens fins als nostres dies. 
Els mateixos estatuts fona-
mentals originals del 1873, un 
barret de portador de 1954, 
diverses vestimentes oficials 
de la Germandat al llarg de la 
història i fins i tot elements 
característics actuals que fins 
ara no han estat mai exposats.

 J Sala d’exposicions Coll Alas

MOSTREM-LES: VISUALITZEM LES DONES QUE HAN MARCAT LA 
HISTÒRIA. PROACTIVES
Pintores i pintors de la comarca de la Safor s’han unit per a presentar una exposició col·lec-
tiva amb l’objectiu de ressaltar la figura de la dona. Són moltes les dones que al llarg de la 
història han marcat un punt d’inflexió i han aportat millores i canvis des de diverses pers-
pectives. En aquesta exposició en tenim una xicoteta mostra que ens permetrà, a banda de 
gaudir de l’art, conéixer-les i saber per què han sigut i són un referent al nostre món.

 J Claustre de la 
Biblioteca Central
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UPG

   DISSABTE 22  - 9.30H    DIUMENGE 30   - 9H

Excursions

 J Punt d’eixida: Estació de Bus (Renfe 
Gandia)
Tornada prevista: Cap a les 14h. 

EXCURSIONS AL PATRIMONI 
CULTURAL: 
DÉNIA. MUSEU DE LA MAR

El Museu de la Mar és el museu més recent 
de Dénia. Situat en l’antiga llotja, on es venia 
i subhastava el peix, s’exposen centenars de 
peces de diferents segles relacionades amb 
la pesca, el port i les tradicions marineres. 
Aquest ambient mariner i comercial encara 
es respira recorrent el barri “Baix la Mar”. Tot 
seguit trobem el centre històric amb grans 
cases senyorials que la nova burgesia va 
construir gràcies al creixement que va portar 
el comerç i l’exportació de la pansa.

 5 € (No inclou entrades ni extres)

    Inscripcions en la UPG del 17 al 21 d’abril. 

Places limitades a 20, per ordre d’inscripció. 

 J Punt d’eixida: Parc Ausiàs March (Parc de 
la Fira).
Durada: 4:30h aprox. - Dificultat: Baixa.
Distància: 7,8 km. - Desnivell: 320 m. 

EXCURSIONS AL PATRIMONI 
NATURAL: 
CASTELL DEL REBOLLET

Visitarem diferents elements patrimonials 
de l’entorn rural de La Font d’En Carròs. Du-
rant el trajecte d’inici, als carrers de la Font 
veurem alguns plafons ceràmics de temàti-
ca religiosa realitzats en la seua major part 
durant els segles XVIII i XIX. Després visita-
rem les ruïnes del Rafalí, antic nucli urbà de 
La Font, i que és d’origen morisc.
Esmorzarem al castell. En acabant pujarem 
fins al Tossal Gros, arribarem fins a les an-
tenes, i des d’allí pujarem fins al cim de Co-
vatelles. Des d’aquest cim descendirem per 
una sendera que ens portarà de nou fins al 
poble.

 5 €

   Inscripcions en la UPG del 24 al 28 d’abril. 

Places limitades a 25, per ordre d’inscripció. 
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UPG

 J Raconada del Pare Leandro Calvo (al costat de la plaça de 
les Escoles Pies).

  DISSABTE 29 – DE 10.30H A 14H
3a FIRETA DEL 
LLIBRE USAT

La UPG celebra el Dia Inter-
nacional del Llibre amb la 3a 
edició de la Fireta del Lli-
bre Usat perquè creiem en 
les noves oportunitats, en 
la reutilització, en l’aprofita-
ment dels recursos i també 
estimem la lectura, l’art, l’en-
senyament i la cultura. 

Completarem el matí amb 
tallers per als més menuts 
amb la participació de mo-
nitores i alumnes de la UPG 
de ceràmica, dibuix i pintura. 

L’activitat tindrà un caràcter 
solidari a benefici d’AFASW, 
Associació de Famílies 
Afectades per la Síndrome 
de Wolfram. Participaran 
també els Amics de la UPG, 
col·laboradors d’aquest pro-
jecte i que donaran a conèi-
xer algunes de les seues 
publicacions literàries la re-
captació de les quals es des-
tinarà a l’Associació Local 
de Lluita Contra el Càncer. 

UPG. UN LLIBRE PER A 
GAUDIR. FEM-HO JUNTS!

Stand edició anterior
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Conferència

ConferènciaTeatre

   DIJOUS 20 -  19H 

   DIMECRES 26  -  19H    DIVENDRES 21  -  19.30H 

 ENTRADA LLIURE 

NO SOLS UNA LLIBERTAT: 
LA FUNDAMENTACIÓ 
CONSTITUCIONAL DEL DRET 
A L’EUTANASIA COM A DRET 
FONAMENTAL.

Javier de Lucas. Catedràtic de 
Filosofia Moral de la Universitat 
de València

 J Saló d’Actes 
de la Casa de 
la Marquesa

PER A MORIR-SE DE RISA
Companyia Huit Teatre
La companyia Huit Teatre presenta aques-
ta representació teatral que servirà, a més, 
d’acte de presentació de l’Associació Fede-
ral Dret a Morir Dignament. En finalitzar 
la representació, intervindran el President 
Federal de DMD Espanya, Javier Velasco, i 
la Presidenta de la Federació DMD Comu-
nitat Valenciana, MªJosé Alemany.

 J Centre 
Internacional 
de Gandia de 
la UV

COMUNICACIÓ INCLUSIVA NO 
SEXISTA
Marta Montañez. Departament 
de Filologia Espanyola. 
Universitat de València
Marta Montañez Mesas és Doctora en Fi-
lología Hispánica per la Universitat de Va-
lència i és membre del grup de recerca Val.
Es.Co. de la Universitat de València, dedicat 
a l’estudi del registre col·loquial, les varie-
tats diafàsiques de l’espanyol i l’oralitat. A 
través d’aquesta conferència donarà als as-
sistents els instruments necessaris per fer 
un ús més inclusiu i igualitari de la llengua.

 J Centre Internacional 
de Gandia de la UV

Aquesta serà la conferència inaugural de les “III Jornades Estatals Vida Digna, Mort Digna. 
Eutranasia: llums i ombres”. De Lucas farà un repàs sobre el que ha suposat l’aprovació de la 
Llei  Orgànica de Regulació de l’Eutanàsia, quan fa un any de la seua aprovació. Javier de Lu-
cas és Catedràtic de Filosofia del Dret i Filosofia Moral de la Universitat de València, membre 
de l’Institut de Drets Humans de la UV, Senador del Govern d’Espanya i recentment ha estat 
nomenat membre del Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat Valenciana. 
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Presentacions 
de llibres Xarrades

Club de 
lectura

 DIVENDRES 21 
- 19H

 DIVENDRES 28 
- 19H

  DIJOUS 27 - 19H

Biblioteca

PRESENTACIÓ 
DEL POEMARI: 
“RESISTÈNCIA”,  
DE JOAN CARLES 
VENDRELL. 

Presenta Manuel 
Molins (dramaturg) 
(Edicions del Sud).

Organitza: IMAB/Biblioteques 

Gandia

 J Biblioteca Central. Sala 
d’Actes.

 J Biblioteca Central. Sala 
d’Actes.

UN PASSEIG PER 
LA HISTÒRIA 
DE GANDIA: “EL 
CONTROL MORAL 
DE LES DONES 
DURANT LA 
DICTADURA”, 

a càrrec de Melanie 
Ibáñez.

Organitza: IMAB/Biblioteques 

Gandia

CLUB DE LECTURA: 
UN AFER EUROPEU.

(Premi Joanot 
Martorell de 
Narrativa 2022), 
amb l’autor, Jordi 
Sebastià.

Organitza: IMAB/Biblioteques 

Gandia

 J Biblioteca Central. Sala 
d’Actes.
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Biblioteca
Dia del llibre

   DIMECRES 1 -  
DE 19.30 A 21.30 H

   DISSABTE 22  - 19.30H

LA GRAN FESTA D’ANNA 
KADABRA.

A càrrec de Marta Pellicer.

Estàs a punt de descobrir tot el que es pre-
pararà per a la gran festa d’Anna Kadabra  a 
la Biblioteca Infantil. Si vols vindre, has de 
saber que sols podran acudir les amigues 
i amics de les bruixes que aconseguisquen 
la invitació mitjançant unes proves que 
s’hauran de presentar a la biblioteca Infan-
til abans del dimecres 19 d’abril. 

Organitza: Biblioteques Gandia.

 J Biblioteca Infantil
DE RONDALLES I FERMENTS: 
NARRACIÓ I TAST DE CERVESA 
ARTESANAL.

A càrrec de  Miquel Puig.

Maridatge de cerveses artesanals valencia-
nes amb rondalles i llegendes autòctones 
que permet descobrir les relacions inter-
culturals que estan en el solatge dels nos-
tres costums. 
Places limitades assignades per ordre 
d’inscripció. 

 Inscripció prèvia per WhatsApp 678 837 402  

o biblioteca@gandia.org 

Organitza: Biblioteques Gandia.

 J Biblioteca Central
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Biblioteca
Dia del llibre infantil i juvenil

  DISSABTE 1 

  DIUMENGE 2 

11:00 h. Cercavila : ESPANTACRIATURES. A càrrec de Disparatario

Organitza: Fundació FULL

11:30 h. Animació lectora: LA MARIA NO TÉ POR. A càrrec de 
Disparatario

Organitza: Fundació FULL

12:30 h. Presentació: NIT D’ENCANTERIS, DE TERESA BROSETA I 
TONI CABO. A càrrec de l’autora  i Paula Soriano

Organitza: Edicions Bromera

13:00 h. Podcast: LA CÒMICTECA. A càrrec de Paula Colomer i Pablo 
Lloret

Organitza: Fundació FULL

17:30 h. Contacontes: LA PAU, D’IRENE VERDÚ I DANIEL GARCÍA . 
A càrrec dels autors i Núria Sendra

Organitza: Edicions del Bullent

11:00h Animació lectora: SENSE FILS, DE JORDI PLA I HELGA 
AMBAK. A càrrec de Jordi Pla i Mario Roig

Organitza: Debatabat

17:00h Animació lectora: SOC MEUA, DE VICKY JIMÉNEZ I JÚLIA 
SALOM. A càrrec de les autores

Organitza: Edicions 96



23



24

Biblioteca

   DIMECRES 5 - 17.30H

CONTACONTES MUSICAL: LA 
LEYENDA DEL CONEJITO DE 
PASCUA

A càrrec d’Alicia Flores Cocio.

Coneixerem la vertadera història del Co-
nillet de Pasqua. Ell és molt feliç repartint 
sempre ouets de xocolata. Descobrirem 
junts perquè ho fa.

Organitza: Biblioteques Gandia

Infantils - Contacontes
  3 I 4 - 17.30H

 J  Biblioteca Corea (Antiga Estació): 
Dilluns 3  
 J Biblioteca El Grau: Dimarts 4   

CONTACONTES + TALLER: 
“SIMON SWEEP, EL 
DESHOLLINADOR”, 
a càrrec de Catalina Gómez 
Parrado.

Descobreix a Simon Sweep, un ratolinet 
escura-xemeneies que està enamorat de la 
ratolineta que viu en la mansió que hi ha 
enfront del seu treball. Una ratolineta molt 
diferent de la resta!

Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia. J Biblioteca Infantil

  18 I 24 - 17.30H
“STORYTIME, FAMILY TIME”
A càrrec de Mónica Cuquerella.
Activitat en anglés. Et convidem a gaudir 
d´una sessió plena de sorpreses. Música, 
ball i contes adaptables a totes les edats. 

Organitza: Biblioteques Gandia.

 J Biblioteca El Grau: Dimarts 18 

 J Biblioteca Corea (Antiga Estació): 
Dilluns 24
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Biblioteca
Infantils - 
Contacontes

Infantils -
Bebeteca

   DIJOUS 27  - 17.30H I 
18.10H

   19, 20, 21 I 26  - 17.30H

 J  Biblioteca Infantil. Espai de Telles.

TAAAT!!
A càrrec de de  Marta Pellice.

Vine preparat per a imitar sons, cantar i 
gaudir amb els nostres amics els animals. 
T’esperem amb una sessió plena de sorpre-
ses. 

 Cal inscripció prèvia, el mateix dia de 

l’activitat a partir de les 15h cridant al 96 295 

95 95 o al correu infantil@gandia.org

Organitza: Biblioteques Gandia.

 J  Biblioteca Santa Anna: Dimecres 19 

 J  Biblioteca Beniopa:  
Dijous 20 

 JBiblioteca Benipeixcar-Raval: Divendres 

21 

 J  Biblioteca Infantil. Dimecres 26 

CONTACONTES MUSICAL: LA 
MONTAÑA DE LIBROS MÁS 
ALTA DEL MUNDO

A càrrec d’Alicia Flores Cocio.
Celebrem el Dia del Llibre cantant  a la bi-
blioteca. Descobrirem la màgia dels llibres 
amb l’ajuda de la música. No t’ho pots per-
dre!!

Organitza: Biblioteques Gandia

Organitza: IMAB/Biblioteques Gandia.
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Palau Ducal
Visites 
teatralitzades

Exposicions

   DIUMENGES 9 I 23 - 13 H     FINS AL 9 D’ABRIL

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

  Venda anticipada d’entrades:  

www.palauducal.com

 J C/ Duc Alfons el Vell, 1. 46701 Gandia  J  Sala Carròs i Centelles del Palau Ducal dels 
Borja

VISITANT ALS BORJA

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. 

FEM ART. FEMINISMES 
INFINITS

Fem Art és un projecte artístic anual que 
naix el 2023, hereu de DonArt. Aquesta 
nova iniciativa té com a objectiu donar vi-
sibilitat a l’obra de dones artistes menors 
de 40 anys. Una exposició col·lectiva inter-
disciplinària formada per obres realitzades 
per dones que mostren la seua reflexió per-
sonal al voltant de la figura de la dona.

 Entrada lliure

  Visitable en l’horari d’obertura del Palau 
Ducal dels Borja
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Palau Ducal
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Palau Ducal
Conferències

   DIMECRES 12- 19.30H 

   DIMECRES 19- 19.30H 

   DIMECRES 26- 19.30H 

  ENTRADA LLIURE

L’EMPREMTA DELS BORJA EN LA CONSTRUCCIÓ URBANA DE LA 
VILA DE GANDIA.

Joan Negre, director de MaGa i doctor en història i arqueologia, ens parlarà sobre l’em-
premta dels Borja a Gandia a través del seu urbanisme i les diferents construccions realit-
zades durant aquest període.

LA CONTROVERTIDA FUNDACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE GANDIA.

El professor Santiago La Parra ens donarà una visió de les circumstàncies en les quals es va 
produir la fundació de l’antiga universitat jesuïta de Gandia, empresa pel IV duc Francesc 
de Borja.

ARQUITECTURA JESUÍTICA EN EL DUCAT DE GANDIA.
L’antiga Universitat de Gandia o la Torres dels Pares són exemples del pas de la companyia de 
Jesús a Gandia i sobre els quals David Navarro, doctor en arquitectura  especialitzat en arquitec-
tura jesuítica, ens parlarà en aquest conferència.

CICLE DE CONFERÈNCIES 

“EL LLEGAT PATRIMONIAL DELS BORJA”.
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Teatre
Raval

  DISSABTE 1 I DIUMENGE 2 - D’11H A 19H

  Abonament (2 dies): 
a: 12€ / t:  14€  
Entrada (1 dia): a: 
12€ / t:  16€  

a. : anticipada / t. : taquilla

SONA BAIXET FEST

El Sona Baixet torna aquest 2023 carregat 
d’activitats culturals i artístiques per a tota 
la família.
Teatre, cinema, concerts, dansa, arts 
plàstiques i jocs de fusta són algunes de 
les disciplines que inclou aquesta 9a edi-
ció del Sona Baixet Fest, que es desenvo-
luparà de forma simultània en tres espais 
diferents: el Teatre del Raval, la Fundació 
Espurna i el carrer Sant Ramon del barri 
del Raval.

El duo barceloní Ual·la, Jaume Barri, la 
companya belga Het Fluisterhuis, El Rom-
perécords, Pierre Bastien, Dr. Truna, Enám-
bar Danza i el Ball de Sant Vito són alguns 
dels artistes que ens visitaran aquest any. 
També gaudirem del taller d’art amb Pepa 
Castillo, ‘Toca Madera’ amb Jocs de Fusta 
i la Minidisco amb El Triangulista com a 
mestre de cerimònies.

El programa serà el mateix per als dos dies, 
amb la intenció de facilitar la conciliació 
de les famílies i de fer possible la creació de 
recorreguts alternatius per a no perdre’s 
cap esdeveniment. A més, aquest any el 
Sona Baixet recupera els dinars populars 
amb la instal·lació del Gastroespai, en col-
laboració amb el col·lectiu Ca Saforaui.

FESTIVAL: Públic familiar
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Teatre
Raval

  DILLUNS 3, DIMARTS 4 I DIMECRES 5 - 10H

  DIVENDRES 28  - 20H

  a: 10€ / t:  12€ 

a. : anticipada / t. : taquilla

TEATRE:  Joves i adults

CINEFÒRUM PELS ODS

LaCasaCalba.org organitza aquest cinefò-
rum per treballar temes de Drets Humans 
i dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible amb la col·laboració d’Amnistia 
Internacional València i el grup local Am-
nistia Internacional La Ribera.

Tres jornades conduïdes per activistes i 
professionals coneixedors en les matèries 
tractades en cada film:

• ‘Así crecen los enanos’
• ‘Professor Lazhar’
• ‘El orden divino’

CINEMA | Joves i adults /  

HAMLET 
de Bambalina Teatre Practicable  
(País Valencià)

A Dinamarca, el príncep Hamlet, encara 
commogut per la sobtada mort del seu 
pare, presencia l’aparició del seu espectre 
que li demana venjança pel seu assassinat. 
Aquest serà el desencadenant que arrossega 
Hamlet a desemmascarar els responsables i 
executar, sense pietat, la seua venjança.

  ENTRADA LLIURE
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Altres

   DIMECRES 12 - 16.30H    DIMECRES 19 - 18H

Salut

XARRADA: 

HÀBITS SALUDABLES 
PER AL CONTROL DE 
LA HIPERTENSIÓ I LA 
DISLIPÈMIA I/O COLESTEROL.
Impartida per: Àngela Penadés 
Gregori. Farmacèutica i 
nutricionista

Cada vegada més són les persones que 
estan medicalitzades per al control de la 
hipertensió i per al colesterol. S’ha vist que 
els hàbits de vida influeixen notòriament 
amb el desenvolupament d’aquestes pato-
logies i la seua prevenció és fonamental. El 
menjar d’una manera saludable, realitzar 
activitat física amb freqüència, disminuir 
el consum d’alcohol i evitar el tabac ens 
ajudarà a un millor control de la hiperten-
sió i de la dislipèmia. La reducció dels pro-
ductes preparats que contenen sal i sucres 
afegits és un factor clau.

Organitza: Departament de Sanitat i Polítiques 

Saludables de l’Ajuntament de Gandia

 J Centre Social dels Marenys de Rafalcaid

XARRADA:  

DESDEJUNIS I BERENARS 
SALUDABLES EN FAMÍLIA

Impartida per: Marianela 
Fernández d’Eboli i Belén 
Llorenç, Graduades en 
Diatètica i nutrició humana. 

A més dels menjars i sopars, el desdejuni i 
els àpats realitzats a mitjan matí i mitjana 
tard contribueixen a dur a terme una die-
ta equilibrada. Moltes vegades les galetes 
i brioixeria cobren protagonisme per ser 
opcions fàcils i ràpides, però disten de ser 
alternatives saludables. En la xarrada abor-
darem diferents opcions de desdejunis, 
esmorzars i berenars per a no caure en la 
monotonia i oferir una gran varietat d’al-
ternatives apetibles, originals i sanes.

Organitza: Departament de Sanitat i Polítiques 

Saludables de l’Ajuntament de Gandia

 J Casa de la Marquesa (Sala B, 2a planta)
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Altres
 21, 22 I 23 D’ABRIL  DIUMENGE 20 - 19H

ENCUENTRO PAREDES

El Encuentro PaRedes és un punt de troba-
da entre el talent col·lectiu i el territori.
La sisena edició se celebrarà per prime-
ra vegada en Beniopa els dies 21, 22 i 23 
d’abril on podrem gaudir  d’art urbà, mú-
sica, teatre, dansa, circ, tallers... ingredients 
que es converteixen en el trampolí de la 
nostra principal motivació:

Seguir unint a la gent al voltant de l’art 
a peu de carrer.

CONCERT DE PRIMAVERA: 
VENDAVAL SIMFÒNIC
ENSEMBLE DE VENTS DE 
L’ORQUESTRA SIMFÒNICA 
«VICTORIA FERNÁNDEZ»
L’Orquestra Simfònica “Victoria Fernán-
dez” naix  com a continuació del Campus 
Musical Vicky Foods. Un nodrit col·lectiu 
de músics professionals que treballen col-
ze a colze junt amb alumnes del mateix 
Campus amb l’excel·lència humana i artís-
tica com a objectiu marquen la diferència 
d’aquesta agrupació.

Alhora la seua versatilitat permet que la 
mateixa es disgregue en nombroses for-
macions complementàries i diferencials 
per a cobrir totes les necessitats artístiques 
i culturals del moment.

L’ensemble de Vents de l’Orquestra Simfò-
nica «Victoria Fernández» està format per 
uns 25 membres, professionals i estudi-
ants d’alt nivell, sent el seu director Vicent 
Mengual Caudeli.

 J Església Sant Nicolau. Entrada lliure, fins a 
completar aforament
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ARA FA… Arxiu Històric Municipal

Títol: Edifici de Foment d’AIC, al carrer de 
Sant Francesc de Borja 

Data: ca. 1970

Autor: Sebastià Dénia

Signatura: AHG, CA 698/10

Notes: Una de les primeres decisions que va 
prendre la Junta de Foment va ser adquirir 
aquest edifici del carrer de Sant Francesc de 
Borja, antic casalot de Moran Roda, per ins-
tal·lar-hi la seu. La casa estava en mans de la 
família de Josep Rausell, fillastre de l’anterior, 
que l’havia rebut en herència.

100 ANYS 
DE LA FUNDACIÓ DE FOMENT

El 4 d’abril de 1923 es va con-
vocar la Junta Fundacional 
de ‘Fomento de Agricultura, 
Industria y Comercio’ de Gan-
dia, una societat que agrupa-
va a la burgesia més activa 
de la ciutat. Va nàixer amb 
l’objectiu de defensar els in-
teressos de la comarca, sobre-
tot en l’àmbit econòmic, però 
també amb una clara vocació 
de progrés cultural.

Foment va viure la seua èpo-
ca d’esplendor durant els pri-
mers anys d’existència, tot 
desenvolupant nombroses 
accions destinades a obtenir 
millores en les infraestructu-
res, com la construcció de la 
via ampla, el pantà de Beniar-
rés, la reversió a l’estat del port 
o l’institut de secundària. La 
guerra civil va tallar l’evolució 
de l’entitat, que no va comen-
çar a reviscolar fins als anys 
50, però gairebé només com 
a societat recreativa, ja que 
l’economia estava fortament 
controlada pel règim.

Accessible a: http://www.cercol.org/ficha.php?id=464

En la darrera dècada, amb l’empenta de destacats empresaris i 
professionals de la comarca i la col·laboració de l’Ajuntament de 
Gandia, Foment ha viscut un procés de modernització i ober-
tura a la societat, esdevenint seu de les principals associacions 
d’empresaris de la ciutat i punt de reunió d’altres entitats de ca-
ràcter social i cultural.
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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 16:00 a 20:00 
Diumenges i festius: de 10:00 a 14:00

MUSEU FALLER DE GANDIA

  C/ SANT+ MARTÍ DE PORRES, 29 – 46702 GANDIA

   PREU: ADULT 3,50€ I JUBILATS, CARNET JOVE I FAMÍLIA NOMBROSA I 

XIQUETS > 3 ANYS: 3€ TALLERS AMB CITA PRÈVIA: 2€

    Tel: 96 296 68 19 - reserves@museufaller.org – museufaller.org – Facebook Museu
Faller de Gandia

 De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 – Diumenges i festius, tancat
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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
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