
Jornades culturals 

El gran teatre
de la vidaAparadors literaris

Més de quaranta establiments d’Alzira exhibeixen 
als seus aparadors les obres guanyadores del 
Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira des que va ser 
creat fa més de trenta anys.

L’Ajuntament d’Alzira obsequia els comerços 
participants amb un retallable del Gran 
Teatre, una bossa de tela comemorativa dels 
100 anys del Gran Teatre d’Alzira i un lot de llibres 
guardonats en les últimes edicions dels PLCA,  
oferit per Bromera.

Menús literaris
Diversos restaurants alzirenys posen a disposició 
dels comensals un menú literari amb plats 
que juguen amb els títols de les novel·les 
premiades. 

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura 
obsequiarà els clients que tasten algun menú 
literari amb un llibre.

Consulta ací la llista de  
restaurants col·laboradors.

XXVI Concurs Escolar 
de Dibuix
El lliurament de premis tindrà lloc el dia 8 de novembre, 
a les 18 h. A més, hi haurà una exposició de dibuixos 
del 8 al 17 de novembre.

Cultura
al carrer

Organitzen

Col·laboren
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Lluís Penyafort

Pepa Cases

Cristian Olivé

Joanjo Garcia Mila Font Carmen Montón

28 d’octubre. 19 h
Escola de Cuina d’Alzira. Plaça Respirall

Gastronomia i literatura
El cuiner Lluís Penyafort i l’actriu i ballarina Pepa Cases 
conversaran sobre la relació entre gastronomia i llibres. Quin 
paper exerceix la nostra cuina en la literatura? S’hi reflecteix la 
nostra cultura? També parlarem de l’slow food i explorarem la 
cuina més saludable i mediterrània.

Aforament limitat. Inscripció: Tel.: 962 400 450 ext. 1318. Adreça 
electrònica: serval@alzira.es.

4 de novembre. 19 h
Casa de Cultura d’Alzira

Joves, salut mental i suïcidi 
L’autor d’Els adeus del jaguar, Joanjo Garcia, el metge i 
especialista Rafael Sotoca, Mila Font, delegada de Metges Sense 
Fronteres, i l’exministra de Sanitat Carmen Montón, conversaran 
sobre la salut mental dels joves i la prevenció del suïcidi, un tema 
tabú que cal abordar com a societat.

A més, aquest acte es podrà seguir en streaming a través del 
canal de YouTube de Bromera i de l’Ajuntament d’Alzira.

Jornades culturals
«El gran teatre de la vida»

22 d’octubre. 19 h
Gran Teatre d’Alzira

La lectura més enllà de la lectura
El professor Cristian Olivé ens farà una xarrada pràctica per a 
analitzar propostes reals d’aula en què la lectura es viu d’una 
manera immersiva i els estudiants la converteixen en una eina 
transversal. Així aprenen, pensen sobre allò que aprenen, ho 
enllacen amb altres qüestions de l’entorn i ho traslladen a un nou 
llenguatge emprant la creativitat. 

Aquest acte també es podrà seguir en streaming a través del 
canal de YouTube de Bromera i de l’Ajuntament d’Alzira.

23 d’octubre. 10 h
Gran Teatre d’Alzira

Visita guiada al Gran Teatre
Dissabte 23 d’octubre. 10 h. Visita en grup. Organitza MUMA i 
Regidoria de Cultura. Inscripció prèvia al MUMA. Tel.: 962 017 649
Adreça electrònica: museu@alzira.es.

26 d’octubre. 19 h
Gran Teatre d’Alzira

Centenari del Gran Teatre
Aurelià J. Lairón, arxiver municipal, Alfonso Rovira, periodista, 

Jordi Verdú, tècnic de cultura, Inés Orts, 
professora i autora del llibre del centenari, i 
Rosana Mira, actriu, participen en una taula 
redona sobre la trajectòria del Gran Teatre 
d’Alzira.

11 de novembre. 19 h
Casa de Cultura d’Alzira

L’oxigen. Història íntima d’una molècula 
corrent
Álvaro Martínez, guanyador del Premi Europeu de Divulgació 
Científica Estudi General, conversarà amb la periodista Reis Juan 
sobre l’oxigen, una molècula corrent que ens permet adonar-nos 
de la complexitat del nostre organisme.

12 de novembre. 20.30 h
Sala Rex Natura d’Alzira

LLIURAMENT DE PREMIS
Acte de lliurament dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira 2021 en totes 
les modalitats a la Sala Rex Natura. 

Venda de tiquets a la Casa de la Cultura i a la Biblioteca Municipal 
d’Alzira.

Rafael Sotoca

Actes gratuïts i oberts al públic. Cicle homologat pel CEFIRE de Xàtiva, que n’expedirà les certificacions.

Inscripció 
prèvia ací:


