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CAMPANAR,  Plaça de l’Església

SETEMBRE/30, de 17:00 a 20:00h 
Escola de Circ, per a públic infantil, juvenil i familiar.

OCTUBRE/1, d’11:00 a 14:00h
Escola de Circ, per a públic infantil, juvenil i familiar.

OCTUBRE/7, a les 19:00h
Recital de poesia, per a tots els públics. Aproximació a la poesia amb un 
programa doble, de la mà de Carolina Otero i Éncar Reig amb acompanyament 
musical de Daniel Gurrea i Albert Toldrà. 

OCTUBRE/8, a les 19:00h
Concert de música clàssica, a càrrec de la formació Quintet Llevant.

OCTUBRE/14, a les 12:00h
Activitats infantils. El contacontes Llorenç i Arrop i Tallaetes, sessió de 
cantacontes.

OCTUBRE/15, a les 19:00h
Actuació teatral, Mares, pares, fills…, i tot el que això suposa, a càrrec dels 
actors Pepa Juan i Albert Iborra.

OCTUBRE/21, de 17:00 a 20:00h
Tallers de cantereria, enquadernació i joguets reciclats per a públic 
familiar, acompanyats de cercavila musical de tabal i dolçaina a càrrec 
de El Tudell.
 
OCTUBRE/22, d’11:00 a 14:00h
Tallers de raku i paper reciclat per a públic familiar, acompanyats d’actuació 
de mímica a càrrec de Mario Cerro. 

OCTUBRE/28, a les 19:00h
Espectacle de titelles La terra dels babaus, a càrrec del grup El Ball de San 
Vito. Públic familiar.



OCTUBRE/29, d’11:00 a 14:00h
Jocs populars tradicionals valencians per a públic infantil i juvenil i taller de 
pintacares .

NOVEMBRE/4, a les 21:30h
Projecció del documental La riuà. El dia en què parlaren les pedres. A l’ombra 
de València: la riuà dels pobles.

NOVEMBRE/5, a les 21:30h
Projecció de curtmetratges d’animació.

L’OLIVERETA,  Plaça Roma

SETEMBRE/30, a les 19:00h
Recital de poesia per a tots els públics. Aproximació a la poesia amb un 
programa doble, de la mà de Carles Cano i Vicent Camps.

OCTUBRE/1, d’11:00 a 14:00h
Concert de música clàssica, a càrrec de la formació Grup de Cambra Marxant.

OCTUBRE/7, de 17:00 a 20:00h
Escola de Circ, per a públic infantil, juvenil i familiar.

OCTUBRE/8, d’11:00 a 14:00h
Escola de Circ, per a públic infantil, juvenil i familiar.

OCTUBRE/14, a les 19:00h
Actuació teatral, Mares, pares, fills…, i tot el que això suposa..., a càrrec dels 
actors Pepa Juan i Albert Iborra.

OCTUBRE/15, a les 19:00h
Activitats infantils: Almudena Francés amb Conte de gallines i Arrop i Talla-
etes amb Cantajocs.



OCTUBRE/21, de 17:00 a 20:00h
Tallers de raku, paper reciclat i socarrat per a públic familiar, acompanyats 
d’actuació de mímica a càrrec de Mario Cerro. 

OCTUBRE/22, d’11:00 a 14:00h
Tallers de cantereria, enquadernació i joguets reciclats per a públic familiar, 
acompanyats de cercavila musical de tabal i dolçaina a càrrec de Va de Cant. 

OCTUBRE/28 de 17:00 a 20:00h
Jocs tradicionals valencians per a públic infantil i juvenil i taller de pintacares.

OCTUBRE/29, a les 12:00h
Espectacle de titelles La terra dels babaus, a càrrec del grup El Ball de San Vito, 
per a públic familiar.

NOVEMBRE/4, a les 21:30h
Projecció del documental Five days to dance.

NOVEMBRE/5, a les 21:30h
Projecció del documental La riuà. El dia en què parlaren les pedres. A l’ombra 
de València. La riuà dels pobles.

QUATRE CARRERES,  Plaça del Poeta Badenes

SETEMBRE/30 a les 21:30h
Projecció del documental La riuà. El dia en què parlaren les pedres. A l’ombra 
de València. La riuà dels pobles.

OCTUBRE/1, a les 21:30h
Projecció de la pel·lícula La torre de babel.

OCTUBRE/7, de 17:00 a 20:00h
Tallers de cantereria, enquadernació i joguets reciclats per a públic familiar, 
acompanyats de cercavila musical de tabal i dolçaina a càrrec de Va de Cant. 



OCTUBRE/8, d’11:00 a 14:00h
Tallers de raku i paper reciclat per a públic familiar, acompanyats 
d’actuació de mímica a càrrec de Mario Cerro. 

OCTUBRE/14, a les 19:00h
Espectacle de titelles La terra dels babaus, a càrrec del grup El Ball de San 
Vito, per a públic familiar.

OCTUBRE/15, d’11:00 a 14:00h
Jocs tradicionals valencians per a públic infantil i juvenil i taller de pintacares. 

OCTUBRE/21, a les 19:00h
Espectacle de màgia i humor per a públic familiar, de la mà de El Mago Piter.

OCTUBRE/22, a les 19:00h
Concert de música, a càrrec de la formació Dúo Cello-Guitarra, Antonio 
Cotolí i Gloria Aleza.

OCTUBRE/28, a les 19:00h
Activitat infantil. Arrop i Tallaetes, sessió de Cantacontes.

OCTUBRE/29, a les 19:00h
Actuació teatral, Sopa de pedres, a càrrec del grup El Ball de San Vito. 
Públic familiar.

NOVEMBRE/4, a les 19:00h
Recital de poesia, per a tots els públics. Aproximació a la poesia amb un 
programa doble, de la mà de Carles Cano i Vicent Camps.

NOVEMBRE/5, a les 19:00h
Concert de música clàssica, a càrrec de la formació Grup de Cambra 
Marxant.

NOVEMBRE/11, a les 19:00h
Recital de poesia, per a tots els públics. Aproximació a la poesia amb un 
programa doble, de la mà de Carolina Otero i Éncar Reig amb acompanyament 
musical de Daniel Gurrea i Albert Toldrà. 



NOVEMBRE/12, a les 12’00h
Espectacle de titelles Història de Titella, a càrrec d’Edu Borja, per a públic 
familiar.

NOVEMBRE/18, de 17:00 a 20:00h
Escola de Circ, per a públic infantil, juvenil i familiar.

NOVEMBRE/19, d’11:00 a 14:00h
Escola de Circ, per a públic infantil, juvenil i familiar. 

BENICALAP,  Plaça nova de l’Església

SETEMBRE/30, a les 21:30h
Projecció del biopic Bruno Lomas, rey o rebelde.

OCTUBRE/1, a les 21:30h
Projecció del documental La riuà. El dia en què parlaren les pedres. A l’ombra 
de València. La riuà dels pobles.

OCTUBRE/7, de 17:00 a 20:00h
Tallers de paper reciclat i socarrat per a públic familiar, acompanyats 
d’actuació de mímica a càrrec de Mario Cerro. 

OCTUBRE/8, d’11:00 a 14:00h
Tallers de cantereria, enquadernació i joguets reciclats per a públic 
familiar, acompanyats de cercavila musical de tabal i dolçaina a càrrec de 
El Tudell. 

OCTUBRE/14, de 17:00 a 20:00h
Escola de Circ, per a públic infantil, juvenil i familiar.

OCTUBRE/15, d’11:00 a 14:00h
Escola de Circ, per a públic infantil, juvenil i familiar.



OCTUBRE/21, a les 19:00h
Concert de música, a càrrec de la formació Dúo Cello-Guitarra, Antonio 
Cotolí i Gloria Aleza.

OCTUBRE/22, a les 19:00h
Recital de poesia, per a tots els públics. Aproximació a la poesia amb un 
programa doble, de la mà de Carles Cano i Vicent Camps. 

OCTUBRE/28, a les 19:00h
Espectacle d’humor Squetches, a càrrec del grup JUJA Teatre, per a públic 
juvenil-adult.

OCTUBRE/29, a les 19:00h
Activitats infantils. El Gran Jordiet, La maleta de Jordiet i Vicente Cortés, 
Contar per contar. Cantar per cantar. Espectacle creat per passar-ho bé 
amb la màgia i la música de les paraules.

NOVEMBRE/4, de 17:00 a 20:00h
Jocs tradicionals valencians per a públic infantil i juvenil i taller de 
pintacares.

NOVEMBRE/5, a les 12:00h
Espectacle de titelles, Història de Titella, a càrrec d’Edu Borja. Per a públic 
familiar. 

LA SAÏDIA,  Carrer Almassora

SETEMBRE/30, a les 19:00h
Espectacle de titelles, Història de Titella, a càrrec d’Edu Borja. Públic familiar.

OCTUBRE/1, d’11:00 a 14:00h
Jocs tradicionals valencians per a públic infantil i juvenil i taller de pintacares. 

OCTUBRE/7, a les 21:30h
Projecció del documental La riuà. El dia en què parlaren les pedres. A l’ombra 
de València. La riuà dels pobles.



OCTUBRE/8, a les 21:30h
Projecció de curtmetratges d’animació.

OCTUBRE/14, de 17:00 a 20:00h
Tallers de cantereria, enquadernació i joguets reciclats per a públic familiar 
acompanyats de cercavila musical de tabal i dolçaina a càrrec de El Tudell. 

OCTUBRE/15, d’11:00 a 14:00h
Tallers de raku, paper reciclat i socarrat per a públic familiar, acompanyats 
d’actuació de mímica a càrrec de Mario Cerro. 

OCTUBRE/21, de 17:00 a 20:00h
Escola de Circ, per a públic infantil, juvenil i familiar.

OCTUBRE/22, d’11:00 a 14:00h
Escola de Circ, per a públic infantil, juvenil i familiar.

OCTUBRE/28, a les 19:00h
Concert de música clàssica, a càrrec de la formació Quintet Llevant. 

OCTUBRE/29, a les 19:00h
Recital de poesia, per a tots els públics. Aproximació a la poesia de la mà de 
Vicent Camps i Carles Cano.

NOVEMBRE/4, a les 19:00h
Actuació teatral, Sopa de pedres, a càrrec del grup El Ball de San Vito. 
Públic familiar.

NOVEMBRE/5, a les 19:00h
Activitats infantils: El contacontes Llorenç i Vicente Cortés, Contar per 
contar. Cantar per cantar. Espectacle creat per passar-ho bé amb la màgia 
i la música de les paraules. 



JESÚS,  Plaça d’Holanda

SETEMBRE/30, de 17:00 a 20:00h
Tallers de cantereria, enquadernació i joguets reciclats per a públic 
familiar, acompanyats de cercavila musical de tabal i dolçaina a càrrec de 
Va de Cant. 

OCTUBRE/1, d’11:00 a 14:00h
Tallers de raku i paper reciclat per a públic familiar, acompanyats 
d’actuació de mímica a càrrec de Mario Cerro. 

OCTUBRE/7, a les 21:30h
Projecció del biopic Bruno Lomas, rey o rebelde.

OCTUBRE/8, a les 21:30h
Projecció del documental La riuà. El dia en què parlaren les pedres. A l’ombra 
de València. La riuà dels pobles.

OCTUBRE/14, a les 19:00h
Concert de música clàssica, a càrrec de la formació Ensemble Col·legno. 

OCTUBRE/15, a les 12:00h
Recital de poesia, per a tots els públics. Aproximació a la poesia amb un 
programa doble, de la mà de Carles Cano i Vicent Camps.

OCTUBRE/21, a les 19:00h
Espectacle de titelles, Història de Titella, a càrrec d’Edu Borja. Per a públic 
familiar.

OCTUBRE/22, d’11:00 a 14:00h
Jocs tradicionals valencians per a públic infantil i juvenil i taller de pintacares.

OCTUBRE/28, de 17:00 a 20:00h
Escola de Circ, per a públic infantil, juvenil i familiar.

OCTUBRE/29, d’11:00 a 14:00h
Escola de Circ, per a públic infantil, juvenil i familiar.



NOVEMBRE/4, a les 19:00h
Activitats infantils: El contacontes Llorenç i El Gran Jordiet, amb La maleta 
de Jordiet. 

NOVEMBRE/5, a les 19:00h
Actuació teatral, Mares, pares, fills…, i tot el que això suposa, a càrrec dels 
actors Pepa Juan i Albert Iborra. 

 CABANYAL, 
 Plaça de l’Església dels Àngels

SETEMBRE/30, de 17:00 a 20:00h
Tallers de raku, paper reciclat i socarrat per a públic familiar, acompanyats 
d’actuació de mímica a càrrec de Mario Cerro. 

OCTUBRE/1, d’11:00 a 14:00h
Tallers de cantereria, enquadernació i joguets reciclats per a públic 
familiar, acompanyats de cercavila musical de tabal i dolçaina a càrrec de 
El Tudell. 

OCTUBRE/7, a les 19:00h
Espectacle de titelles Història de Titella, a càrrec d’Edu Borja. Públic familiar.

OCTUBRE/8, a les 12:00h
Activitats infantils: El contacontes Llorenç i Almudena Francés amb Conte 
de gallines.

OCTUBRE/14, a les 21:30h
Projecció del documental Five days to dance.

OCTUBRE/15, a les 21:30h
Projecció del documental La riuà. El dia en què parlaren les pedres. A l’ombra 
de València. La riuà dels pobles.



OCTUBRE/21, a les 19:00h
Actuació teatral, Mares, pares, fills…, i tot el que això suposa, a càrrec dels 
actors Pepa Juan i Albert Iborra. 

OCTUBRE/22, d’11:00 a 14:00h
Jocs tradicionals valencians per a públic infantil i juvenil i taller de pintacares.

OCTUBRE/28, a les 19:00h
Espectacle de màgia i humor per a públic familiar, de la mà de Darío Piera.

OCTUBRE/29, a les 19:00h
Espectacle de màgia i humor per a públic familiar, de la mà de El Mago Piter.

NOVEMBRE/4, de 17:00 a 20:00h
Escola de Circ, per a públic infantil, juvenil i familiar.

NOVEMBRE/5, 11:00 a 14:00h 
Escola de Circ, per a públic infantil, juvenil i familiar.

 RASCANYA,  Plaça del Bisbe Laguarda

SETEMBRE/30, a les 19:00h
Concert de música clàssica, a càrrec de la formació Ensemble Col·legno. 

OCTUBRE/1, de 12:00h
Recital de poesia, per a tots els públics. Aproximació a la poesia amb un 
programa doble, de la mà de Carles Cano i Vicent Camps.

OCTUBRE/7, de 17:00 a 20:00h
Jocs tradicionals valencians per a públic infantil i juvenil i taller de pintacares 

OCTUBRE/8, a les 19:00h
Espectacle de titelles, Història de Titella, a càrrec d’Edu Borja. Públic familiar.



OCTUBRE/14, a les 21:30h
Projecció del documental La riuà. El dia en què parlaren les pedres. A l’ombra 
de València. La riuà dels pobles.

OCTUBRE/15, a les 21:30h
Projecció de la pel·lícula La torre de babel.

OCTUBRE/21, a les 19:00h
Activitats infantils: El Gran Jordiet, amb La maleta de Jordiet, i Vicente 
Cortés, Contar per contar. Cantar per cantar. Espectacle creat per passar-
ho bé amb la màgia i la música de les paraules.

OCTUBRE/22, a les 19:00h
Espectacle d’humor Squetches, a càrrec del grup JUJA Teatre, per a públic 
juvenil-adult.

OCTUBRE/28, a les 19:00h
Espectacle de màgia i humor per a públic familiar, de la mà de El Mago Piter.

OCTUBRE/29, a les 12’00h
Espectacle de màgia i humor per a públic familiar, de la mà de Darío Piera.

NOVEMBRE/4, de les 17:00 a les 20:00h
Tallers de cantereria, enquadernació i joguets reciclats per a públic 
familiar, acompanyats d’actuació de mímica a càrrec de Mario Cerro. 

NOVEMBRE/5, a les 11:00 a 14:00h
Tallers de raku, paper reciclat i socarrat per a públic familiar, acompanyats 
de cercavila musical de tabal i dolçaina a càrrec de Va de Cant. 

NOVEMBRE/11, de les 17:00 a les 21:00h
Escola de Circ, per a públic infantil, juvenil i familiar.

NOVEMBRE/12, de les 11:00 a les 14:00h
Escola de Circ, per a públic infantil, juvenil i familiar.
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 Circ Gran Fele  

L’Escola de Circ és una activitat 
participativa per a tots els públics, 
amb els professionals del Circ Gran 
Fele, que permet experimentar 
les habilitats circenses en primera 
persona i sentir-se com un 
autèntic acròbata, equilibrista, 
malabarista…

 Poesia Carolina Otero i   
 Daniel Gurrea  / Éncar   
 Reig i Albert Toldrá

Recital poeticomusical per a tots els 
públics, amb una aproximació a la 
poesia de la mà de Carolina Otero, 
acompanyada pel músic Daniel Gurrea,  
i Éncar Reig amb l’acompanyament 
musical d’Albert Toldrà.

ACTIVITATS



 Quintet Llevant

El quintet de vent Llevant és una 
de les formacions més importants 
de la música de cambra, que en 
esta ocasió ofereix un recital de 
música clàssica per a xiquets i 
nous públics, amb un programa 
pedagògic de fusió d’estils. 

 El contacontes Llorenç 

Fàbules, contes i llegendes per a 
estimar la nostra cultura, dirigides 
a públic infantil.

 Vicente Cortés. El   
 contacontes

Un divertit grapat de contes, 
poemes, cançons, fàbules, 
endevinalles... per a recrear, 
emocionar, alegrar l’orella i l’ull de 
l’oient. La lletra és un joc, la lletra és 
màgia, la lletra és llibre, la lletra es 
conta ¡la lletra és plaer! 

 Arrop i Tallaetes

Cantar i explicar contes. Narració 
de rondalles acompanyades de 
cançons popular.

 Mares, pares, fills..., i tot el  
 que això suposa
 
Lectures teatralitzades: una 
mirada subtilment crítica i amb 

tocs d’humor sobre situacions 
quotidianes de les famílies actuals 
a càrrec dels actors Pepa Juan i 
Albert Iborra. 
Direcció artística: Pilar Almería. 

 La terra dels babaus 

Espectacle de titelles per a públic 
familiar a càrrec del grup El Ball 
de San Vito. La recuperació de 
la cultura popular, l’humor i la 
música en directe són els elements 
vertebradors de l’espectacle. 

 Carles Cano i Vicent Camps

Recital de poesia, per a tots els 
públics. Aproximació a la màgia de la 
poesia amb un programa doble, de la 
mà de Carles Cano i Vicent Camps.

 
 Grup de Cambra Marxant

El Grup de Cambra Marxant vos 
oferix un viatge per la història de 
la música, des del barroc fins als 
sons més actuals. Un espectacle 
didàctic per a tota la família.

 Almudena Francés. Conte  
 de gallines

Hi ha un fum de contes amb gallines, 
galls i corrals. La gallina d’ous d’or, 
el gall i la rabosa, amiga gallina... els 
coneixes? Vine i t’ho contarem.



 El Mag Piter

Espectacle de màgia i humor amb 
moltes sorpreses, que farà gaudir 
a xiquets i xiquetes des de zero a 
cent anys.

 Duo Cello-Guitarra:   
 Antonio Cotolí i Gloria   
 Aleza

El duo de cello i guitarra format 
per Antonio Cotolí i Gloria Aleza, 
amb una àmplia experiència 
professional, ens ofereix un 
complet repertori de fusió entre la 
música popular i la clàssica que farà 
gaudir tots els públics.

 Història de Titella. Un   
 espectacle d’Edu Borja

Un viatge nostàlgic a les lectures 
de la infantesa de la mà d’un 
titellaire boig per les marionetes, 
que ens introdueix en el seu 
fantàstic món de fetitxes de cartó 
amb la tendresa d’un xiquet i el 
sarcasme d’un senyor adult.

 Ni ju ni ja, a càrrec del   
 grup JUJA Teatre

Esquetxos d’humor d’impacte, 
sense pèls a la llengua. Espectacle 
que apunta directament al cervell. 
Per plorar de riure.

 El Gran Jordiet, La maleta  
 de Jordiet

La Maleta de Jordiet amaga moltes 
sorpreses. Sessió de contes amb 
humor, tendresa, valors i un toc de 
màgia. 

 Un, dos, chachacha .   
 Ensemble Col·legno

Ensemble Col·legno vos ofereix un 
programa de música de ball variada, 
amb una selecció de peces per a 
quartet de corda: valses, tangos, 
polques, boleros.... 

 El mag Darío Piera

Màgica vetlada repleta d’humor 
pensada amb un únic objectiu: 
divertir, però amb truc..., de màgia. 
Humor, jocs d’il·lusionisme i 
participació del públic. 

PROJECCIONS

 14 d’Octubre de 1957: el dia  
 en què parlaren les pedres

El documental relata els 
esdeveniments viscuts a València 
i pobles del voltant quan la ciutat i 
tota l’horta van quedar inundades 
per la Riuà. Interessant relat dels 



fets i de tot el que va succeir amb 
posterioritat. 
Direcció: Sergi Tarín i Vicent Peris. 
 

 Bruno Lomas, rey y   
 rebelde

Biopic d’este artista valencià pioner 
del rock a Espanya; una crònica dels 
anys 60 en un país que començava 
a obrir-se a Europa descobrint un 
món nou. L’època en la qual estava 
tot permés..., menys avorrir-se.
Direcció: Carles Gámez i David 
Molina.

 Five days to dance

Documental que narra l’experiència 
real viscuda per un grup 
d’estudiants d’ESO, quan una 
parella de ballarins apareix un matí 
a l’aula amb un repte. És dilluns i 
anuncien al grup que tenen cinc 
dies per a aprendre una coreografia 
i pujar a un escenari a ballar.
Direcció: Pep Andreu i Rafa Molés.

 La torre de Babel

Llargmetratge que narra la 
història d’un grup d’immigrants 
de procedències diverses (Cuba, 
Sàhara, Colòmbia, Romania), que 
per diferents motius busquen 
allotjament en un edifici en 
construcció, d’on sorgiran 
situacions a voltes divertides, 

altres vegades tibants, tendres, 
d’amor... 
Direcció: Giovanna Ribes.

 Curtmetratges d’animació  
 per a tots els públics

Concentren en pocs minuts la bellesa 
i la creativitat de l’animació. 
Direcció: Mercedes Peris i Rosa Peris.

- Corre caballito. 3’4’’
- Tàntal. 2’39’’
- Báladi. 23’’ 

 Curtmetratges d’animació  
 per a  majors de 12 anys

- Vicenta. 22’10. 
 Direcció: Samuel Ortí Martí

- Història d’Est. 7’20’’ 
 Direcció: Pascual Pérez Porcar

- Sr. Drap. 11’41’’ 
 Direcció: Raúl Díez Rodríguez

- Molecular Zombie. 18’ 
 Direcció: Raúl Díez Rodríguez
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