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PATRAIX   Plaça de Patraix

Setembre/9, a les 21:00 h
Teatre d’humor. Ni Ju ni Ja, a càrrec de la cia. Juja Teatre. Públic jove/ 

 adult.

Setembre/10, a les 19:00 h
Dansa. La chica caracol, espectacle i taller participatiu a càrrec de  
la cia. EnÁmbar Danza. Públic infantil/familiar.

Setembre/23, de 12:00 h a 14:00 h i de  17:00 h a les 20:00 h
Taller d’art urbà. Tuneja la teua ciutat, a càrrec de Factoria d’Arts  
de Patraix. Alqueria de Mara, C/ Pinet. Públic infantil/familiar.

Setembre/24, de 12:00 h a 14:00 h i de  17:00 h a 19:00 h
Taller d’art urbà. Tuneja la teua ciutat, a càrrec de Factoria d’Arts  
de Patraix. Alqueria de Mara, C/ Pinet. Públic infantil/familiar.

Setembre/24, a les 19:00 h
Dansa contemporània. Espectacle El salt de la sal, a càrrec de la  
cia. Fil d’Arena. Per a tots els públics.

Octubre/21, a les 18:00 h
Concert de banda. Societat Musical Barri de Malilla. 
Director: Daniel Belloví Navarro.

Octubre/22, d’11:00 h a 13:00 h
Ruta guiada d’art urbà. Safari urbà, a càrrec de Factoria d’Arts de  
Patraix. Públic infantil/familiar. Punt de trobada: mural d’Elías  
Taño, al Centre Municipal de Joventut C/ Salabert, 13.

Octubre/22, de 18:30 h a 19:30 h
 Contacontes. La casa de Carmeta, a càrrec d’Almudena Francés.  

Públic infantil/familiar.

Novembre/4, a les 21:00 h
Cinema a l’aire lliure. Projecció del documental 14 d’octubre del  
1957: el dia en què parlaren les pedres. Públic jove/adult.

Novembre/5, d’11:00 a 14:00 h
 Tallers demostratius i participatius de terrisseria, enquadernació,  

paper reciclat i raku. Per a tots els públics.

9-11-71-72-N5-N6



LES TENDETES   C/ Gregori Gea (passeig  de vianants) - C/ Transatlàntic

Setembre/9, a les 18:00 h
Concert de banda. Unió Musical Santa Cecília de Castellar-l’Oliveral.  
Director: Miguel Peris Martínez.

Setembre/10, a les 12:00 h
Concert líric. Repertori de sarsuela, a càrrec de la cia. Saga Produc- 

 ciones. Públic jove/adult.

Setembre/23, a les 22:30 h
Cinema a l’aire lliure. Projecció del documental L’arquitecte de  
Nova York. Rafael Guastavino, l’home que dibuixà el cel de 

 Manhattan. Públic jove/adult.

Setembre/24, d’11:00 h a 14:00 h 
 Tallers demostratius i participatius de terrisseria, socarrats i  

paper reciclat. Per a tots els públics.

Octubre/21, a les 12:00 h
Espectacle d’animacions i clowns. La festa màgica de Burbuja i  

 Piruleta, a càrrec de la cia. Saga Producciones. Públic infantil/familiar.

Octubre/22, a les 12:00 h
Espectacle de titelles. Caputxeta i altres llops, a càrrec del teatre 
de titelles La Estrella. Públic infantil/familiar.

Novembre/4, a les 12:00 h
Espectacle de màgia escènica i humor. a càrrec del mag Rubén  
Aparisi. Cia. Saga Producciones. Per a tots els públics.

Novembre/5, a les 12:00 h
Espectacle de poesia i música. a càrrec del grup Versonautas. Per a  
tots els públics.

1-28-29-79-80-95-N10



Setembre/9, de 18:00 h a 21:00 h
Taller i espectacle participatiu de circ a càrrec d’Apec-Món Baraka  
Nou Circ. Públic infantil/familiar.

Setembre/10, d’11:00 h a 14:00 h
Tallers demostratius i participatius de terrisseria, enquadernació  
i raku. Per a tots els públics.

Setembre/23, a les 19:00 h
Animació teatral participativa. Els guardians de la cultura, a càrrec  
de la cia. Viviendo del Cuento Teatro. Per a tots els públics.

Setembre/24, a les 12:00 h
Música clàssica. Concert a càrrec del Dúo Cello-Guitarra format  
per Antonio Cotolí i Gloria Aleza. Per a tots els públics.

Octubre/21, a les 21:00 h
Cinema a l’aire lliure. Projecció del documental 14 d’octubre del  
1957: el dia en què parlaren les pedres. Públic jove/adult.

Octubre/22, a les 18:00 h
 Teatre. Creatives a l’atur, a càrrec de la cia. Rebombori  

Cultural. Públic jove/adult.

Novembre/4, a les 18:00 h
Espectacle de titelles. Els músics de Bremen, a càrrec del teatre de  
titelles La Estrella. Públic infantil/familiar.

Novembre/5, a les 12:00 h
Concert de banda. Societat Musical Santa Cecília del Grau. 
Directora: Viviana Gutiérrez Abreu.

AIORA   Esplanada del parc d’Aiora

31-32-30-40-81-2-3-4-N1-N8



LA LLUM   Plaça de Zumalacárregui

Setembre/9, de 18:00 h a 21:00 h
Tallers demostratius i participatius de terrisseria, socarrats i  
paper reciclat. Per a tots els públics.

Setembre/10, a les 12:00 h
Espectacle de circ acrobàtic. Two or One Fantasy, a càrrec de la cia.  
Baraka Circ. Per a tots els públics.

Setembre/22, a les 22:30 h
Cinema a l’aire lliure. Projecció del documental 14 d’octubre del  
1957: el dia en què parlaren les pedres. Públic jove/adult.

Setembre/23, a les 19:00 h
Dansa flamenca. Espectacle Flor de mayo, a càrrec de la cia. Marea  
Danza. Per a tots els públics.

Setembre/24, a les 12:00 h
 Concert de banda.  Unió Musical L’Horta de Sant Marcel·lí. Director:  

Vicente López Gurrea. 

Octubre/21, a les 18:00 h
Música clàssica.  
Concert a càrrec del Grup de Cambra Marxant.

Octubre/22, a les 12:00 h
Teatre infantil. Espectacle Sopa de pedres, a càrrec de la cia. El Ball  
de Sant Vito. Públic infantil/familiar.

Novembre/4, a les 18:00 h
 Teatre. Cicle de teatre breu: 3 peces de microteatre, a càrrec de la  

cia. Teatro del Contrahecho. Públic jove/adult.

Novembre/5, de 12:00 a 13:30 h
Contacontes + taller + concert. Espectacle La plaça de les paraules,  
a càrrec de Vicente Cortés. Public infantil/familiar.

3-29-70-71-73-95-99-N5



Setembre/9, a les 22:30 h
Cinema a l’aire lliure. Projecció del documental Moriscos, els  
valencians oblidats. Públic jove/adult.

Setembre/10, a les 18:00 h
Teatre. Cicle de teatre breu: 3 peces de microteatre, a càrrec de la  
cia. Teatro del Contrahecho. Públic jove/adult.

Setembre/23, a les 19:00 h
Dansa contemporània. Espectacle El salt de la sal, a càrrec de la  
cia. Fil d’Arena. Per a tots els públics.

Setembre/24, d’11:00 a 13:00 h
Taller i espectacle participatiu de circ. A càrrec d’Apec-Món  
Baraka Nou Circ. Públic infantil/familiar.

Octubre/21, de 18:00 h a 21:00 h
 Tallers demostratius i participatius d’enquadernació, paper reci- 
 clat i raku. Per a públic familiar.

Octubre/22, d’11:00 h a 21:00 h
Taller d’art urbà col·lectiu. Mambo, realització de mural   
participatiu, coordinat per l’associació Orriols Convive i Kavam  
Arte y Sociedad. Per a tots els públics.

Novembre/4, a les 17:00 h
Concert de banda. Societat Musical dels Orriols. Director: Óscar  
Vaquerizo Mollá.

Novembre/5, a les 12:00 h
Animació teatral participativa. Els guardians de la cultura, a càrrec  
de la cia. Viviendo del Cuento Teatro. Per a tots els públics.

ELS ORRIOLS  Plaça de l’Actor Luis Ramírez

11-12-16-89-90-N89-N90-N10



Setembre/9, de 18:00 a 20:00 h
Jocs tradicionals valencians. Públic infantil/familiar.

Setembre/29, a les 22:30 h
Cinema a l’aire lliure. Projecció del documental 14 d’octubre del  
1957: el dia en què parlaren les pedres. Públic jove/adult.

Setembre/30, de 18:00 h a 21:00 h
Tallers demostratius i participatius de terrisseria, socarrats i  
paper reciclat. Per a tots els públics.

Octubre/1, a les 12:00 h
Recital de poesia. Espectacle Estellés: de mà en mà, a càrrec de  
Francesc Anyó i Borja Penalba. Per a tots els públics.

Octubre/28, a les 18:00 h
 Teatre. Cicle de teatre breu: 3 peces de microteatre, a càrrec de la  

cia. Teatro del Contrahecho. Públic jove/adult.

Octubre/29, a les 12:00 h
Concert de banda. Societat Musical La Unió de Tres Forques.  
Director: Vicente López Gurrea.

Novembre/11, de 17:00 a 20:00 h
Taller i espectacle participatiu de circ. A càrrec d’Apec-Món  
Baraka Nou Circ. Públic infantil/familiar.

Novembre/12, a les 18:00 h
Espectacle-taller de dansa contemporània, a càrrec de la cia. Sara  
Guirado. Per a tots els públics.

SANT MARCEL·LÍ   Plaça de Monsenyor Óscar A. Romero

9-10-27-99-N6



ARRANCAPINS   Centre Cultural i Esportiu d’Abastos (c/ Alberic, 18)

Setembre/16, de 18:00 h a 21:00 h
Tallers demostratius i participatius de terrisseria, enquadernació  
i socarrats. Per a tots els públics.

Setembre/17, a les 12:00 h
Dansa contemporània. Espectacle K-re-ra, a càrrec d’Eva  
Bertomeu Compañía de Danza. Per a tots els públics.

Setembre/30, a les 19:00 h
 Teatre. Creatives a l’atur, a càrrec de la cia. Rebombori Cultural.  

Públic jove/adult.

Octubre/1, a les 12:00 h
Concert de banda. Centre Instructiu Musical Tendetes. 
Directora: Patricia Rosaleñ.

Octubre/27, a les 21:00 h
Cinema a l’aire lliure. Projecció del documental 14 d’octubre del  
1957: el dia en què parlaren les pedres. Públic jove/adult.

Octubre/28, a les 18:00 h
Espectacle de circ acrobàtic. Two or One Fantasy, a càrrec de la cia.  
Baraka Circ. Per a tots els públics.

Octubre/29, a les 12:00 h
 Contacontes. La casa de Carmeta, a càrrec d’Almudena Francés.  

Públic infantil/familiar.

Novembre/11, a les 18:00 h
Espectacle de màgia escènica i humor. A càrrec del mag Rubén  
Aparisi. Cia. Saga Producciones. Per a tots els públics.

Novembre/12, a les 12:00 h
Música clàssica. Concert a càrrec de la formació 
Ensemble Col·legno.

3-11-67-70-71-72-89-90-N4-N5-N89-N90



Setembre/16, de 18:00 h a 21:00 h
Taller i espectacle participatiu de circ a càrrec d’Apec-Món Baraka  
Nou Circ. Públic infantil/familiar.

Setembre/17, a les 12:00 h
Contacontes. La casa de Carmeta, a càrrec d’Almudena Francés.  
Públic infantil/familiar.

Setembre/30, a les 18:00 h
Música clàssica. Concert a càrrec de la formació Ensemble  

 Col·legno.

Octubre/1, a les 12:00 h 
 Dansa. La chica caracol, espectacle i taller participatiu a càrrec de  

la cia. EnÁmbar Danza. Per a tots els públics.

Octubre/28, de 17:00 h a 20:00 h
Cinema a l’aire lliure. Projecció del documental 14 d’octubre del  
1957: el dia en què parlaren les pedres. Públic jove/adult.

Octubre/29, a les 12:00 h
Espectacle de màgia escènica i humor. A càrrec del mag Rubén  
Aparisi. Cia. Saga Producciones. Per a tots els públics.

Novembre/11, d’11:00 h a 13:00 h
Tallers demostratius i participatius d’enquadernació, paper reci- 

 clat i raku. Per a tots els públics.

Novembre/12, a les 12:00 h
Concert de banda. Centre Instructiu Musical de Benimaclet. 
Director: Ramón Ramírez Beneyto.

SANT ANTONI   Plaça del Professor Tierno Galván

6-16-11-29-89-90-N10



NATZARET   Plaça del Santíssim Crist de Natzaret

Setembre/16, a les 12:30 h
Espectacle de titelles. Caputxeta i altres llops, a càrrec de la cia. de  
teatre de titelles La Estrella. Públic infantil/familiar.

Setembre/17, d’11:00 h a 14:00 h
Tallers demostratius i participatius de terrisseria, enquadernació  
i socarrats. Per a tots els públics.

Setembre/30, a les 22:30 h
Cinema a l’aire lliure. Projecció del documental 14 d’octubre del  
1957: el dia en què parlaren les pedres. Públic jove/adult.

Octubre/1, a les 12:00 h
Espectacle de circ acrobàtic. Two or One Fantasy, a càrrec de la cia.  
Baraka Circ. Per a tots els públics.

Octubre/28, a les 18:00 h
Dansa flamenca. Espectacle Flor de mayo, a càrrec de la cia. Marea  
Danza. Per a tots els públics.

Octubre/29, a les 12:00 h
Animació teatral participativa. Els guardians de la cultura, a  
càrrec de la cia. Viviendo del Cuento Teatro. Tots els públics.

Novembre/12, a les 18:00 h
Flamenc i música clàssica. Espectacle En clave de clot. 
Per a tots els públics.

Novembre/11, a les 18:00 h
Eixida de bandes. Cercavila a càrrec de l’Agrupació Musical Santa  
Cecília del Grau (directora: Viviana Gutiérrez Abreu), Societat  
Musical Unión de Pescadores (director: Juan Carlos Civera),  
Societat Ateneo Musical del Puerto (director: Isidro Coll Ballester),  
Centre de Música i Dansa de Natzaret (director Vicent Roig  
Gimeno) i Sociedad Musical de los Poblados Marítimos (director:  
Borja Martínez). Recorregut pels carrers Major de Natzaret, Castell  
de Pop, Dalt de la Mar i plaça de l’Església.

4-30-95-N8



Setembre/16, a les 19:00 h
Teatre. Creatives a l’atur, a càrrec de la cia. Rebombori  
Cultural. Públic jove/adult.

Setembre/19, a les 12:00 h
Teatre infantil. Espectacle Sopa de pedres, a càrrec de la cia. El Ball  
de Sant Vito. Públic infantil/familiar.

Setembre/30, de 18:00 h a 21:00 h
Tallers demostratius i participatius d’enquadernació, joguets  
reciclats i raku. Per a tots els públics.

Octubre/1, de 12:00 h a 13:30 h
Contacontes + taller + concert. Espectacle La plaça de les paraules,  
a càrrec de Vicente Cortés. Public infantil/familiar.

Octubre/28, a les 18:00 h
Concert de banda. Societat Músical Unión de Pescadores. 
Director: Juan Carlos Civera Domínguez

Octubre/29, a les 12:00 h
Espectacle de poesia i música. A càrrec del grup Versonautas. 
Tots els públics.

Novembre/11, a les 21:00 h
Cinema a l’aire lliure. Projecció del documental 14 d’octubre del  
1957: el dia en què parlaren les pedres. Públic jove/adult.

Novembre/12, a les 12:00 h
Taller i espectacle participatiu de circ. A càrrec d’Apec-Món  
Baraka Nou Circ. Públic infantil/familiar.

MALILLA   Parc del carrer d’Oltà

6-8-18-N7



PARTICI-
PANTS
Música clàssica: Dúo Cello-Guitarra - Antonio Cotolí i Gloria Aleza
El duo de violoncel i guitarra format per Antonio Cotolí i Gloria Aleza, amb una 
àmplia experiència professional, ens presenta un complet repertori de fusió entre 
la música popular i la clàssica que farà gaudir tots els públics.

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

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

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

Concert líric de sarsuela: Saga Producciones
Un recorregut per les peces més significatives i populars del gènere de la sarsuela 
a càrrec d’una soprano, un tenor i un pianista.

Cinema: 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 riuada. Interessant relat 
dels fets i de tot el que va succeir amb posterioritat. Direcció: Sergi Tarín i Vicent 
Peris (INFO TV). Duració: 55 minuts. 

Cinema: Moriscos, els valencians oblidats
El setembre de 1609, els moriscos foren expulsats de les nostres terres cap a un 
exili del qual ja no tornarien. Esta és la seua història, una memòria reconstruïda 
des de l’oblit. Amb el testimoni dels principals experts i les imatges de l’herència 
morisca gravades a les comarques valencianes i a Tunísia, on arrelaren molts dels 
que patiren aquella gran neteja ètnica. Direcció: Sergi Tarín, Vicent Peris i Esther 
Albert (INFO TV). Duració: 48 minuts. 



Cinema: L’arquitecte de Nova York. Rafael Guastavino, l’home que dibuixà el cel 
de Manhattan
Rafael Guastavino ha sigut, quasi amb tota seguretat, el valencià més influent 
als EUA en tota la nostra història. L’arquitecte és responsable d’edificis tan 
emblemàtics com el Carnegie Hall, l’estació de metro de City Hall, l’edifici de la 
Reserva Federal o el pont de Queensboro, que unix Queens amb Manhattan. 
Guastavino va arribar al Nou Món per a convertir-se, segons The New York Times, 
en “l’arquitecte de Nova York”. La millor prova d’este títol honorífic és la major 
catedral anglicana del món, Sant Joan el Diví de la Big Apple, signada per este geni 
valencià. Direcció: Eva Vizcarra (Endora Producciones). Duració: 77 minuts.

Ni Ju ni Ja – Juja Teatre
Esquetxos d’humor d’impacte, sense pèls a la llengua. Espectacle que apunta 
directament al cervell. Per plorar de riure.

Apec - Món Baraka Nou Circ
Taller i espectacle participatiu de circ
Busquem els millors artistes circenses i per això hem preparat un càsting. Es 
parlarà sobre el circ i totes les seues arts, presentant i practicant les diverses 
disciplines. Es realitzaran una sèrie de proves: jocs d’interacció, d’imitació, 
expressió corporal, coreografies i balls, equilibris, acrobàcies, malabars, clown, 
cantar, ballar, fer el pi… Totes elles fusionades amb Nou Circ i guiades amb la 
nostra genial presentadora Cresta, que dirigix en rigorós directe la mostra final. 
Tots els participants seran els protagonistes del gran espectacle del circ. 
Two or One Fantasy
Una viatgera entra en escena amb una maleta, per a la seua sorpresa i la de la 
resta dels espectadors la maleta cobra vida, i n’ix  una xica idèntica a la viatgera. 
La resta de l’espectacle es transforma en un joc constant, ja que la viatgera 
solament vol descobrir, a través dels malabars, equilibris i acrobàcies aèries, si 
ella és real o solament forma part de la seua imaginació. Un espectacle per a tots 
els públics amb una important reflexió, mitjançant la dramatúrgia de l’espectacle, 
sobre la pressió mediàtica de dona perfecta.

Creatives a l’atur – Rebombori Cultural
Tres companyes de pis molt diferents (una caixera del súper, una alta executiva 
i una ni-ni) es troben de sobte davant la mateixa realitat: les tres estan en l’atur! 
En clau de comèdia, faran un recorregut per reivindicar moltes altres dones 
que han sigut víctimes d’una societat injusta. De Nefertiti a les actuals xifres 
de maltractament de gènere, passant per Marie Curie. Científiques, escriptores, 
artistes..., i creatives en l’atur!



Teatre breu – Cia. Teatro del Contrahecho
Esquetx La dama boba (text: Lope de Vega) 
Finea és la dama boba, graciosa, ingènua i única que topa amb Laurencio, un 
cavaller interessat, canalla i enginyós que cerca conquistar un futur. El que no sap 
és que Finea captiva amb el riure. Comèdia clàssica, amb vestuari i dansa de l’època.

En un banc (text i direcció: Paula Llorens)

Una dona llig el periòdic i espera, sobretot espera. L’arribada d’un jove amb 
un secret ho canviarà tot. Però ell no és l’únic que amaga alguna cosa… Drama 
sorprenent i inquietant.

La importància de dir-se Ernest per a un gos (text i direcció: Marcos L. Hernando)

La societat ens condiciona a desitjar el que no som? És important dir-se Ernest 
per a un gos? Realment, necessite estes classes de cuina per a gossos? Comèdia 
contemporània en codi d’absurd.

Els guardians de la cultura – Viviendo del Cuento Teatro 
Conten les llegendes que existixen uns guardians encarregats de vetlar pels 
valors que fan créixer un barri. Per a trobar-los, dividirem els participants, veïns 
i veïnes del barri, en equips de 10-12 persones perquè juguen amb altres equips. 
Per a saber si són els triats realitzarem un camp de proves perquè demostren 
les seues habilitats en el treball i capacitat de comunicació entre la gent del 
barri: proves d’enginy, jocs col·laboratius, reptes d’habilitats… El treball en equip, 
l’organització i la comunicació seran un valor fonamental per a la consecució de 
l’objectiu.

La festa màgica de Burbuja i Piruleta – Saga Producciones
Espectacle divertit i participatiu conformat per una successió d’escenes 
còmiques, totes elles amb una moralitat. Gaudiu amb la màgia, el clown i les 
cançons infantils d’este espectacle ludicodidàctic.

Teatre infantil – Cia. de teatre de titelles La Estrella 

Caputxeta i altres llops 
Versió barrejada dels clàssics infantils “Caputxeta Vermella” i “Pere i el llop”,  
explicada de manera divertida i sorprenent pels pallassos Coscorrito i Cuchufleta. 
Els músics de Bremen  
Pupi, un gos poregós; Misina, una gata vegetariana; Bartolo, un ruc poeta; i Kiriko, 
un gall dormilec, s’escapen al bosc on es fan amics i decidixen formar junts 
una banda de rock. Però de sobte esclata una tempesta i han de buscar refugi, i 
descobrixen la casa dels Porcs del Sac…

Màgia – Rubén Aparisi
Màgia amb objectes quotidians amb un resultat sorprenent i inesperat. Bon rotllo 
contagiós que farà brillar com la flama d’un ciri cadascuna de les persones que 
assistisquen al show. Un espectacle d’emocions que perduren més enllà de l’actuació.



K-re-ra - Eva Bertomeu Compañía de Danza
K-re-ra pretén mostrar la necessitat que tenim de parar-nos i eixir de la nostra 
rutina, mirar el nostre entorn amb una nova percepció. Ser conscients de la 
vida que ens envolta i sentir i gaudir les trobades del dia a dia. Coreografia: Eva 
Bertomeu. Intèrprets: Albert Garcia, Eva Bertomeu, Lorena Ortiz i Yolanda Peña.

El salt de la sal – Cia. Fil d’Arena
El salt de la sal és un projecte que sorgix de la necessitat d’aproximar-se al públic 
per a compartir un viatge a través de la dansa. El viatge de l’èxode, la fugida de la 
terra natal per necessitat i la cerca de nous horitzons on assentar-se, una realitat 
que al llarg de la història, en diferents llocs i èpoques, s’ha repetit i seguix succeint 
en l’actualitat. Persones que van deixar arrere les seues llars, llars destruïdes que 
ara solament són espais buits on habita el record d’una vida.

Flor de mayo - Marea Danza
Flor de mayo és un espectacle familiar de dansa en el qual jocs populars, palmes i 
acords de guitarra s’entrellacen per a celebrar la vida mediterrània a l’aire lliure.

En clave de clot
Mestissatge musical en el qual es troben i entrellacen la cultura i l’obra de grans 
compositors del barroc com Johann Sebastian Bach, Boccherini i Pachelbel 
amb versions pròpies inspirades en clàssics del flamenc, que es produïx amb la 
trobada d’un grup d’artistes flamencs, gitanos d’extraordinari talent residents en 
el barri del Cabanyal de València, amb dos joves músics de corda, violí i violoncel, 
integrants de l’Orquestra de Cambra Eutherpe. Violí: Lola Bendicho; violoncel: Ana 
Berenguer; cant i guitarra espanyola: Enrique Jiménez; ball i caixó flamenc: Juan 
Jiménez; palmes i caixó flamenc: Juan Carlos Martínez.

La chica caracol – EnÁmbar Danza
Babaol és la història d’una rosella i un caragol, que ens transporta a un món 
tricolor: roig, verd i negre. Els mateixos colors que envolten els somnis de Rosella, 
una xica amb poders, curiosa, atrevida i valenta. Amiga d’un caragol i capaç de 
parar el temps… Un treball que retorna un tros de la infància als grans i fa que 
els xicotets gaudisquen amb la dansa, la música, la pintura i el teatre. Tota una 
experiència per als sentits que conjuga humor, tendresa, misteri i valor.

La casa de Carmeta – Almudena Francés
Carmeta viu en la casa que hi ha darrere la reixa, baix de l’arbre, davant del bosc, 
amb sa mare i la seua àvia. Carmeta és una xiqueta valenta que a voltes s’espanta, 
una xiqueta decidida que té vergonya, una xiqueta capaç de menjar-se seixanta-
set bunyols més un. Una xiqueta com tu a qui li passen les coses més estranyes.



La plaça de les paraules – Vicent Cortés 
La plaça de les paraules és una iniciativa cultural d’oci creatiu per al públic 
infantil, que naix amb vocació d’oferir una activitat cultural familiar no basada en 
el consum. El projecte conforma una proposta interessant i variada al voltant de 
les paraules com a objecte aglutinador, amb el foment de la lectura com a objectiu 
últim.

Mambo – Orriols Convive / Kavam Arte y Sociedad
Realització d’un mural col·lectiu i participatiu al barri dels Orriols. Al llarg de 
la jornada tot el veïnat podrà participar de manera lliure en la creació d’un 
mural de grans dimensions. L’esdeveniment estarà acompanyat per músiques 
interculturals d’estil urbà i popular, amb l’amenització d’un DJ.

Taller d’art urbà / Ruta guiada d’art urbà – Factoria d’Arts de Patraix
Taller d’art urbà. Tuneja la teua ciutat
Taller que permetrà al públic infantil acostar-se a l’art urbà d’una forma divertida 
realitzant el seu propi mural mitjançant diverses tècniques i materials.
Ruta guiada d’art urbà. Safari urbà
Tour interactiu pensat per a públic infantil i famílies per a explorar l’art que 
s’amaga en els carrers de Patraix i aprendre sobre estils, tècniques i els street 
artists. Es tracta de recórrer el barri d’una forma diferent, un passeig sense pressa 
que cal realitzar amb els ulls molt oberts i les orelles atentes per a poder escoltar 
el que la ciutat ens explica. Realitzarem diversos jocs amb els participants al llarg 
del recorregut per a fomentar la participació.

Versonautas
Versonautas és un projecte de música i poesia dirigit per Roqui Albero (trompeta, 
fiscorn, veu, efectes) i Ana Sanahuja (piano, teclats, cors, efectes), que ens oferix 
una experiència plena de matisos i contrastos, un viatge cap a un món sonor 
que va més enllà de la música i la poesia, amb una recepta pròpia allunyada de la 
declamació i un estil únic i fresc que aconseguix emocionar i divertir l’audiència 
més variada.

Estellés: De mà en mà – Francesc Anyó i Borja Penalba
Espectacle on Francesc Anyó i Borja Penalba perpetren, diuen, riuen, canten, 
ploren i mengen Estellés; una barreja de veus i músiques amb una senzilla posada 
en escena, on els veritables protagonistes són els versos de Vicent Andrés 
Estellés. Vos proposem un viatge per l’apassionat i apassionant univers estellesià, 
un univers concret i precís, tendre, dolç, amarg, alegre, tràgic, divertit, dramàtic, 
sorneguer, culte, malparlat…

Creativitat i disseny gràfic:  Filmac 
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