
del 5 al 28 de

novembre de 2021

Culturaalspobles

Col·laboren:



21/11/2021, 12:30 h. Contacontes. Rebombori Cultural: La historia interminable. 
Públic familiar.
Reinterpretació amb música i titelles de l’obra de Michael Ende, en adaptació de 
David Mateo. Actriu principal: Laia Serna. Titellaire: Amparo Iserte. Ballarina: Andrea 
Ríos.

28/11/2021, 12:30 h. Dansa contemporània. En finalitzar, col·loqui al voltant de 
l’actuació. Jove Companyia Gerard Collins: Ghetto. Tots els públics.
Proposta de dansa contemporània i urbana. Direcció i coreografia: Mamen García. 
Ballarins: Ainhoa Aparicio, Aitana Bru, Vicente Sales, Irene Bueno, Pau Barreda, 
Elena Carcedo, Raquel Castelló, Fernando Cencillo, Marc Periguell, Sonia García.

28/11/2021, 17:30 h. Concert. Mediterranean Guitar: Rock Road Trio. Tots els públics.
Concert pedagògic que presenta la formació i la història de la banda de rock a través 
d’instruments clàssics. Toni Cotolí, guitarra; Gloria Aleza, cello; Eva Dinora, veu.

20/11/2020, 17:00 h. Màgia i humor. Kekóperfil: Alohomora. Tots els públics.
Espectacle familiar en el qual s’obriran les portes de la màgia entre il·lusió, 
imaginació, utopia i altres factors màgics.

20/11/2021, 18:30 h. Teatre. Pànic Escènic: Microteatres. Públic jove/adult.
Peces de diversos gèneres de comèdia que es combinen en un fil argumental. 
El probador, comèdia descontrolada de Julie de Grandy; Nits d’amor i de pollastre, 
comèdia àcida de creació col·lectiva; Trapos sucios en el aire, comèdia en vers de 
Julie de Grandy; L’os s’avorrix, comèdia animal de Salvador Ferriol.

21/11/2021, 12:30 h. Concert. Quartet Morvedre: Música de… pel·lícula! Tots els 
públics.
Passejada per les més emblemàtiques peces musicals creades per al cinema. 
Enrique Beltrán i Ramón Z. Cerdá, violins; Paula Hervás, viola; Livia Cerdá, violoncel.

20/11/2021, 18:00  h. Cinema mut a l’aire lliure més música en viu: Buster Keaton i 
Charles Chaplin amb Swinglöide Trio. Tots els públics.
Amb una barreja de jazz-swing, manouche i blues, el trio compon i adapta la seua 
pròpia banda sonora original, remarcant les accions dels còmics en la pantalla. 
Benjamin Thevenon, guitarra; Isabella Láuzara, violí; Carlos Llidó, percussió; Martín 
Rey-Matesanz, projecció.

26/11/2021,  18:00 h. Circ. Baraka Circ: Batuclown. Públic familiar.
Espectacle d’humor, musical, amb pallassos, equilibristes i jocs malabars 
acompanyats de percussió en directe. Autoria: Baraka Circ. Direcció: Jorge Pastor. 
Música: Baraka Circ. 

Pobles del Nord
BENIFARAIG  Carrer de Losa del Obispo, 22

BORBOTÓ              Parc de Santana
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28/11/2021, 12:30 h. Monòleg. Patricia Ferrero – Rubén Aparisi: Riure’s en valencià. 
Públic jove/adult. 
Un matí molt especial carregat de màgia i humor amb Rubén Aparisi i Patricia Ferrero 
del programa Magnífics d’À Punt que faran riure i divertir-se a tots els assistents.

21/11/2021, 12:30 h. Concert de música pop. Dones: Tribut a la música feta per dones. 
Tots els públics.
Selecció dels millors temes, tant en valencià com en castellà, de la música cantada 
per dones als festivals d’arreu el territori espanyol. 

21/11/2021, 17:30 h. Dansa contemporània. TransferMove Cia. de Dansa: Relacions. 
En finalitzar, col•loqui al voltant de l’actuació. Tots els públics.
Indagació sobre les relacions en les quals ens embarquem: emocionals, físiques, 
temporals, espacials… Direcció: Toni Aparisi. Coreografia i interpretació: Toni Aparisi, 
Iris Pintos. Música en directe: Daniel Flors.

21/11/2021, 18:30 h. Monòleg d’humor. Álex Martínez. Públic jove/adult.
L’actor pertany a València Comedy, i combina l’stand up comedy amb la música en 
clau d’humor.

26/11/2021, 18:00 h. Circ. Baraka Circ: Tornillo Màgic Clown. Públic familiar.
Espectacle d’un pallasso senzill, divertit, joganer i bromista que fa màgia, balla, 
explica un acudit o es munta en la bici més xicoteta que existix. Autor i director: 
Quique Montoya.

27/11/2021, 12:30 h. Teatre. La comèdia de la vida. Públic adult.
Dos amigues expliquen com han d’enfrontar-se a l’existència des de la forma de 
vida de l’artista, combinant el fet de ser mare, esposa, amant, i els seus projectes de 
vida amb els projectes professionals, tot barrejat amb el glamur i la decadència dels 
escenaris. Intèrprets: Lola Moltó i Marta Chiner. Text i direcció: Rafa Alarcón i Jesús F. 
Manzano. Escenografía: Laureano Núñez. Espai sonor: Carles Chiner. Coreografía: Ani.

28/11/2021, 18:00 h. Monòleg. Óscar Tramoyeres: Mare no hi ha més que una 
(gràcies a Déu). Públic adult.
Per què totes les mares diuen i fan el mateix? En este monòleg es recopilen eixes 
coses que fan les mares perquè et sentes millor: fer-te passar vergonya, encebar-te 
a menjar com si no hagueres menjat en un mes o simplement dir-te una sèrie de 
frases que diuen totes les mares…

21/11/2021, 12:30 h. Concert de banda. Sociedad Musical Amics de la Música de 
Benifaraig. Director: Jaume Castelló Moragón. Tots els públics. 
Pertanyent a la Cosomuval.

16LES CASES DE BÀRCENA Placeta del Poble

MASSARROJOS   Plaça de la Llotgeta (zona de vianants)  

MAUELLA      Plaça de Sant Benet 



19/11/2021, 17:30 h. Circ. La Finestra Nou Circ: Royal Circ. Públic familiar.
Espectacle de malabars, equilibris, música i acrobàcies a través de la recerca de dos 
personatges de circ antic que descobrixen tot allò que els unix. Artistes: Olga Osuna 
i Alberto Vidal. Direcció escènica. Olga Osma.

21/11/2021, 12:00 h. Concert. Cor Universitari San Yago: Concert en família. Director: 
Pau de Luis Alba. Tots els públics.
Viatge per les músiques corals del món, mitjançant activitats interactives en les 
quals el públic participa, i que sens dubte distrauran a grans i menuts.

27/11/2021, 12:00 h. Màgia i humor. Rubén Aparisi: Hago chas y Aparisi a tu lado. 
Per a tots els públics.
Màgia amb objectes quotidians amb un resultat sorprenent. Bon rotllo contagiós.

28/11/2021, 12:00 h. Contacontes. Núria Urioz: Contes a dins d’una caixa. Públic 
infantil.
S’obri la caixa i… n’apareixen moltes més! Dins de cada caixeta, hi ha un tresor.

26

BENIMÀMET    Amfiteatre del Parc Lineal

POBLE NOU  Plaça de l’Ajuntament 

62-N3

Pobles de l’Oest

19/11/2021, 18:30 h. Cine. Cinema de la terreta: El desentierro (Nacho Ruipérez, 
2018). Públic jove/adult.
Projecció d’este thriller, i posterior col·loqui amb el director.

21/11/2021, 12:00 h. Concert de banda. Unión Musical Santa Cecilia de Castellar-
l’Oliveral. Director: Joan Carles Alonso Campos. Tots els públics. 
Pertanyent a la Cosomuval.

28/11/2021, 17:30 h. Contacontes. Rebombori Cultural: Mary Poppins. Públic infantil.
Pippi Langstrump, amb trenes del color de la pastanaga, fou la xiqueta més forta el 
món. Ara, en la seua vellesa, està trista i no canta. Ha perdut l’esperança, igual com 
totes les dones de la Terra. Al món li han furtat una cosa, i la vella Pippi ha de trobar-la. 
Actriu principal: Laia Serna. Titellaire: Amparo Iserte. Ballarina: Andrea Ríos.

BENIFERRI      Carrer de Vicent Tomàs i Martí   62-63-67-99-N3

27/11/2021, 12:30 h. Dansa oriental. Companyia de dansa Sara Guirado: La ruta de 
la seda. Tots els públics. 
Celebrem la incorporació de València a la ruta de la seda amb un xou de balls de llocs 
per on passava: la Xina, l’Índia, Pèrsia. Creació, direcció i coreografia: Sara Guirado.

28/11/2021, 13:00 h. Concert. Coro Alameda: Azúcar, canela y tango. Tots els públics. 
El Coro Alameda oferix la seua particular visió de la música del continent americà, 
des de la samba brasilera fins al tango argentí, jazz, musicals cinematogràfics, 
reggae… Intèrprets: Coro Alameda, Victoriano Goterris (piano), Juan Carlos Martínez 
(percussió) i Sergi Bosch (director).



Pobles del Sud

(darrere de l’alcaldia)

21/11/2021, 18:00 h. Concert. Rodalia: Tribut a la música en valencià. Tots els públics.
Variat repertori que barreja temes de grups valencians actuals com El Diluvi, Auxili, 
La Fúmiga o Zoo, amb cançons de grups històrics com Obrint Pas o La Gossa Sorda. 

26/11/2021, 17:00 h. Contacontes. Rebombori Cultural: Basta Stop Violència de 
gènere. Públic infantil.
Una vampiressa que vivia tancada perquè la convenceren que era perillós eixir de 
la torre, una Ventafocs farta de menjar perdius, dos princeses germanes que han 
d’escollir un company de viatge, i un gegant agressiu que perdrà allò que de més 
formós té: la música. Contes de dones valentes que decidiren canviar les seues 
vides. Actriu principal: Laia Serna. Adaptació: David Mateo.

27/11/2021, 19:00 h. Concert de música pop. Dones: Tribut a la música feta per 
dones. Tots els públics.
Selecció dels millors temes, tant en valencià com en castellà, de la música cantada 
per dones als festivals d’arreu el territori espanyol.

CASTELLAR-L’OLIVERAL Carrer dels Arbres 14

20/11/2021, 18:30 h. Cine. Cinema de la terreta: El amor no es lo que era (Gabriel 
Ochoa, 2013). Públic jove/adult.
Projecció d’esta comèdia, i posterior col•loqui amb el director i amb la productora del 
film, Paloma Mora.

27/11/2021, 17:00 h. Monòleg. Óscar Tramoyeres: Mare no hi ha més que una 
(gràcies a Déu). Públic adult.
Per què totes les mares diuen i fan el mateix? En este monòleg es recopilen eixes coses 
que fan les mares perquè et sentes millor: fer-te passar vergonya, encebar-te a menjar 
com si no hagueres menjat en un mes o simplement dir-te una sèrie de frases que diuen 
totes les mares…

(al costat del carrer d’Ignacio Hernández Hervás)

20/11/2021, 12:00 h. Combat d’il·lustradors. Espectacle Drawing Fighters. Tots els 
públics
Reconeguts il·lustradors s’enfronten a un paper d’un metre i mig per a comprovar 
qui ho fa millor segons el públic. Les votacions són a mà alçada.

20/11/2021, 18:00 h. Concert de música flamenca pop. Yambú. Públic jove/adult.
Grup valencià amb una influència musical del sud, format per Rubén Barrera, baix 
i cors; Juan Ramón Roca, percussió; Javier Salazar, guitarra solista; i Pedro Álvarez, 
guitarra rítmica i veu.

28/11/2021, 11:15 h. Contacontes. Rebombori Cultural: Mary Poppins. Públic familiar.
Divertida adaptació d’este popular clàssic de Pamela Lyndon Travers, on no falten 
les titelles, cançons originals i dansa. 

FAITANAR  Parc central de Sociòpolis



Esplanada front a la Trilladora del Tocaio

05/11/2021, 18:00 h. Espai de l’alcaldia. Activitat participativa veïnal. Pobles en Peu 
d’Art: Imatges del nostre poble. Tots els públics.

19/11/2021, 19:00 h. Monòleg d’humor. Óscar Tramoyeres: La lista de la compra. 
Públic jove/adult.
Si no pots anar al supermercat sense la llista que et fa la teua dona, si et preguntes 
on anirà el supositori ple de diners que les caixeres fiquen pel tub, o si no eres capaç 
d’obrir les bosses de plàstic abans que la caixera passe la teua compra…, no vingues 
a vore este monòleg, perquè jo tampoc no ho sé.

20/11/2021, 12:00 h. Espai de l’alcaldia. Activitat participativa veïnal. Pobles en Peu 
d’Art: El Palmar en peu d’art. Tots els públics.
Pintura i presentació del mural col•lectiu Imatges del Palmar, guiat per la creativitat 
de l’artista Rafa Chardí Soler, amb la participació del veïnat i de grups culturals del 
poble.

27/11/2021, 12:30 h. Monòleg. Piter Pardo: Monòlegs màgics. Públic jove/adult. 
Espectacle on l’humor ompli cadascun dels gestos i paraules, generant sorpresa i 
riallades incontrolades.

11/11/2021, 18:00 h. Espai de l’alcaldia. Activitat participativa veïnal. Pobles en Peu 
d’Art: Murmuris del nostre poble. Tots els públics.
Es convida el veïnat que vulga participar en un documental sobre el seu poble a 
portar fotos i objectes propis per compartir els seus testimonis, històries familiars i 
llegendes al voltant de la memòria i el present del Perellonet.

21/11/2021, 12:00 h. Exhibició de danses populars valencianes. Cia. Els Bessons. 
Tots els públics. 
Mostra de dansa i indumentària, acompanyada de música tradicional.

26/11/2021, 18:00 h. Concert. Mediterranean Guitar: Rock Road Trio. Tots els públics.
Concert pedagògic que presenta la formació i la història de la banda de rock a través 
d’instruments clàssics. Toni Cotolí, guitarra; Gloria Aleza, cello; Eva Dinora, veu.

27/11/2021, 18:00 h. Circ contemporani. Baraka Circ: Abatido circus. Públic familiar.
Un divertit personatge està disposat a batre els rècords que s’ha proposat. Com 
a tennista excepcional fent malabars amb les seues raquetes, pilotes de tennis i 
bàsquet. Tres personatges que amb l’ajuda del públic se superaran a si mateixos. 
Abatido és un espectacle amb missatge social i pro esport no competitiu. L’última 
generació de l’esport. Autoria i direcció: Juan Manuel Requena.

   Plaça del Marqués de Valterra

    Plaça del Riu Segura

EL PALMAR  Carrer del Crist de la Salut

EL PERELLONET

EL FORN D’ALCEDO
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20/11/2021, 17:30 h. Xalet de Bartual. Contacontes. Rebombori Cultural: Mary 
Poppins. Públic familiar.
Divertida adaptació d’este popular clàssic de Pamela Lyndon Travers, on no falten 
les titelles, cançons originals i dansa.

21/11/2021, 12:30 h. C/ Jesús Morante Borràs, 149. Monòleg. Óscar Tramoyeres: 
Mare no hi ha més que una (gràcies a Déu). Públic adult.
Per què totes les mares diuen i fan el mateix? En este monòleg es recopilen eixes 
coses que fan les mares perquè et sentes millor: fer-te passar vergonya, encebar-te 
a menjar com si no hagueres menjat en un mes o simplement dir-te una sèrie de 
frases que diuen totes les mares…

21/11/2021, 18:00 h. Ctra. Font d’En Corts, 105. Teatre. Pànic Escènic: Amant a sou. 
Públic jove/adult.
Comèdia de Julie de Grandy en la qual es juga amb la realitat candent de la nostra 
societat i les pors que tenim les persones al fet que descobrisquen les nostres 
limitacions respecte al sexe.

20/11/2021, 12:00 h. Concert de banda. Sociedad Instructivo Musical de El Palmar. 
Director: Jorge Peiró Marco. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.

27/11/2021, 12:00 h. Jocs populars. Tot Animació. Públic familiar.
Activitat participativa en la qual ensenyarem als més menuts jocs com ara les birles, 
el sambori, el pic i pala, etc.

27/11/2021, 18:00 h. Teatre d’improvisació. Subit! Públic jove/adult.
Els actors s’enfronten al desafiament de crear escenes basades en les propostes del 
públic. Intèrprets: Xavi Romero, David Fajardo i Ezequiel Navarro.

    Plaça Major

LA PUNTA    

PINEDO 14-15-24-25
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18/11/2021, 18:00 h. Espai de l’alcaldia. Activitat participativa veïnal. Pobles en Peu 
d’Art: Murmuris del nostre poble. Tots els públics.

27/11/2021, 18:00 h. Espai per determinar. Activitat participativa veïnal. Pobles en 
Peu d’Art: Jornada d’arts vives. Tots els públics.
Presentació i festa final del documental El Perellonet: Murmuris del nostre poble, 
amb la participación del veïnat i de grups culturals del poble.

27/11/2021, 18:30 h. Concert de música pop. Natali McPears. Públic jove/adult.
Trio acústic format per Natali McPears, veu; Pablo Monleón, guitarra; i Javi Cambra, 
saxo, versionant temes de soul i rhythm & blues.

28/11/2020, 12:00 h. Màgia i humor. Kekóperfil: Alohomora. Tots els públics.
Espectacle familiar en el qual s’obriran les portes de la màgia entre il•lusió, 
imaginació, utopia i altres factors màgics.



21/11/2021, 12:00 h. Edifici de la plaça de la Demanà. Activitat participativa veïnal. 
Pobles en Peu d’Art: Exposició fotogràfica i trobada veïnal sobre la memòria i el 
present del Saler. Tots els públics.

27/11/2021,  12:00 h. Circ. Baraka Circ: Tornillo Màgic Clown. Públic familiar.
Espectacle de la mà d’un pallasso senzill, divertit i joganer, i sempre bromista que fa 
màgia, balla, explica un acudit o es munta en la bici més xicoteta que existix. Autor 
i director: Quique Montoya.

28/11/2021, 18:00  h. Cinema mut a l’aire lliure més música en viu: Buster Keaton 
amb Swinglöide Trio. Tots els públics.
Amb una barreja d’estils del jazz-swing, manouche i blues, el trio compon i adapta 
la seua pròpia banda sonora original, remarcant i subratllant els compassos dels 
còmics en la pantalla. Benjamin Thevenon, guitarra; Isabella Láuzara, violí; Carlos 
Llidó, percussió; Martín Rey-Matesanz, projecció.

21/11/2021, 12:30 h. Plaça de l’Església. Concert de música tradicional valenciana. 
Pep el Botifarra: Dos pal sac. Tots els públics.
Pep Gimeno “Botifarra” passa revista al seu repertori habitual, format per jotes, 
fandangos, cants de batre, masurques, havaneres, malaguenyes, granaïnes, 
romanços i alguns temes que sols interpreta en este format a duo.

27/11/2021, 18:00  h. C/ Vicente Sanchis Bayarri. Cinema mut a l’aire lliure més 
música en viu: Buster Keaton amb Swinglöide Trio. Tots els públics.
Amb una barreja de jazz-swing, manouche i blues, el trio compon i adapta la seua 
pròpia banda sonora original, remarcant les accions dels còmics en la pantalla. 
Benjamin Thevenon, guitarra; Isabella Láuzara, violí; Carlos Llidó, percussió; Martín 
Rey-Matesanz, projecció.

28/11/2021, 12:00 h. Plaça de l’Església. Monòleg d’humor. Piter Pardo: Monòlegs 
màgics. Públic jove/adult. 
Espectacle on l’humor ompli cadascun dels gestos i paraules, generant sorpresa i 
riallades incontrolades.

    Plaça de la Demanà 

       Parc del carrer d’Ismael Blat

EL SALER

LA TORRE
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Projecte 
Pobles en Peu d’Art

Pobles en Peu d’Art és un procés de creació col·laborativa cen-
trat en la comunitat i el seu espai territorial i simbòlic: el poble. 
El procés s’inicia amb una fase d’investigació on l’equip de Pobles 
en Peu d’Art explora el poble, passeja pels carrers, xarra amb les 
veïnes i veïns, i, en complicitat amb les diverses associacions, 
agents culturals i l’alcaldia, dissenya i desenvolupa unes acti-
vitats d’implicació artística per a gaudir col·lectivament de la 
memòria, el vincle i la identitat comunitàries.

En Pobles en Peu d’Art 2021, els protagonistes son els veïns i 
veïnes del Saler, el Perellonet i el Palmar. Amb ells viurem un pro-
cés de creació comunitària d’Arts Vives, per explorar el passat i 
el present somniant futurs, consolidant vincles i afectes, i posant 
en valor la cultura dels nostres Pobles de València.

Direcció artística i comunicació: Sandra Sancho
i Anna Albaladejo

Càmera i realització audiovisual: Raúl Sánchez

Producció artística i executiva: Claudia Alfonso

Concerts de banda
La Coordinadora de Societats Musicals Federades de la ciutat de Valèn-
cia (COSOMUVAL) és una associació cultural sense ànim de lucre fun-
dada el 8 de juliol de 1983, amb l’objectiu d’unir les societats musicals 
de la ciutat, defensar els seus interessos i establir vincles més efectius 
entre elles.

Fruit d’este treball col·lectiu, la Coordinadora i l’Ajuntament de València 
col·laboren amb la finalitat de fomentar i potenciar la labor de caràc-
ter cultural i musical que realitzen les societats musicals de la ciutat. 
Exemple d’esta col·laboració entre la Regidoria de Patrimoni i Recursos 
Culturals, el Palau de la Música i la Cosomuval, és la seua participació 
des de l’any 2017 en les campanyes culturals descentralitzades CUL-
TURA ALS BARRIS i CULTURA ALS POBLES DE VALÈNCIA, que contri-
buïxen a l’apropament de la música de banda al veïnat de la ciutat.



Col·laboren:

CULTURA ALS POBLES DE VALÈNCIA és una iniciativa de la 
Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals, que sorgix com 
una aposta per la descentralització de la cultura, l’accés lliure 
i igualitari de la ciutadania a l’oferta cultural de la ciutat i la 
posada en valor dels nuclis de població singulars com són els 
Pobles de València.

Una ocasió per a oferir unes programacions culturals que 
donen protagonisme als diferents espais de la ciutat. Una 
proposta de participació activa i una invitació a la ciutadania 
per a reivindicar els espais de proximitat com a generadors i 
receptors d’activitat cultural.

CULTURA ALS POBLES DE VALÈNCIA vol ser una ferramenta 
de comunicació que acoste el llenguatge comú de la cultura a 
la ciutadania dels diferents espais de la ciutat. És també una 
mostra del valor que atorguem a la diversitat, al territori i a les 
persones. El nostre desig és que els 18 nuclis de població que 
conformen els Pobles de València gaudisquen i facen propi este 
projecte, que engloba més de 60 activitats.

Pobles del Nord, Pobles de l’Oest i Pobles del Sud compartixen 
el protagonisme de la programació dissenyada per a esta 
ocasió des de l’Àrea de Cultura, amb l’objectiu de constituir 
una peça més del trencadís cultural que enriquix la ciutat, 
juntament amb la resta d’iniciatives de participació cultural 
que es desenvolupen gràcies a la gestió descentralitzada en 
tots els àmbits municipals.

Dipòsit legal: V-2551-2021


