PROGRAMA D’ACTES

Una mirada a la
societat actual

octubre / novembre 2019

IV Premi Internacional Enric
Solbes d'Àlbum Il·lustrat
Consorci Ribera i Valldigna

XIV Premi de Teatre
Ciutat d’Alzira Palanca i Roca

XIV Premi de Poesia Ibn Hafaja

XXIV Premi de Narrativa
Infantil Vicent Silvestre

XXIV Premi Fundació Bancaixa
de Narrativa Juvenil

XXI Premi d’Assaig
Mancomunitat de la Ribera Alta

XXV Premi Europeu de Divulgació
Científica Estudi General

XXXI Premi de Novel·la
Ciutat d’Alzira

Trofeu dels Premis
Literaris Ciutat d’Alzira,
obra de Manuel Boix.

CALENDARI D’ACTIVITATS
SETEMBRE

Dissabte
28 / 9

Tot el dia «Art al carrer». Els Premis Literaris Ciutat d’Alzira col·
laboren enguany amb la trobada «Art al carrer» a través de
diversos tallers i intervencions artístiques.

OCTUBRE

Dimecres
2 / 10

19.00 Conferència «Mujeres y niñas, mercancía de la prostitución. ¿Cómo se fabrica a una puta?». A càrrec d’Amelia
Tiganus, activista feminista i supervivent de la prostitució.
A l’auditori de la Casa de Cultura.

Divendres
4 / 10

21.30 Sopar Estellés i recital de poemes. Després, actuació d’Eva
Dénia i Merxe Martínez, a la plaça de les Lletres Valencianes.

Dissabte
5 / 10

Diumenge
6 / 10

Dimarts
8 / 10

19.00 Teatre: YOLO. You Only Live Once. Sols es viu una vegada,
al Gran Teatre d’Alzira.
19.30 Concert de música hindú a càrrec d’Amit Mishra, Jordi
Cantos i Sergio Daries, a la Casa de Cultura.
12.00 Somriu als parcs. La Banda del Drac presenta Píxels,
al parc Pere Crespí.
20.00 Concert del 9 d’Octubre a càrrec de la Societat Musical
d’Alzira, al Gran Teatre d’Alzira.
21.00 Concert «Celebrem el 9 d’Octubre» amb Xavi Sarrià, El Diluvi,
Oques Grasses, La Fúmiga i Nius de Nit, al recinte firal d’Alzira.

Dimecres
9 / 10

20.00 Dansada del Grup de Danses d’Alzira, a la plaça Major.

Divendres
11 / 10

20.30 Concert de Soca-rel organitzat per l’Associació Cultural Falla
Sant Joan, al Gran Teatre d’Alzira. Amb Tesa, Gilbertástico,
Pau Alabajos, Ona Nua, X-Fanekaes i l’Emperador.

Dimecres
16 / 10

Divendres
18 / 10

19.00 Exposició «Amb els ulls d’Artemisia: artista, feminista i
lliure», a la Casa d’Alós.
18.30 Acte de reconeixement acadèmic a l’alumnat i lliurament
del Premi 9 d’Octubre, al Gran Teatre d’Alzira.
20.30 Mostra Nacional de Teatre Amateur: Totes mortes, al Gran
Teatre d’Alzira.

CALENDARI D’ACTIVITATS
10.00 Passejada guiada «Una mirada al riu». Eixida des de la
plaça del Regne d’Alzira.
20.00 Mostra Nacional de Teatre Amateur: Jugadors, al Gran
Teatre d’Alzira.

19.00 Mostra Nacional de Teatre Amateur: Serendipia, al Gran
Teatre d’Alzira.

Dissabte
19 / 10

Diumenge
20 / 10

19.00 Inauguració del Cicle de Conferències amb la presència
dels representants de les entitats organitzadores.
19.30 Conferència «Una mirada a l’educació»,* a càrrec del mes·
tre César Bona. Presenta Margarida Castellano, directora
general d’Innovació Educativa i Ordenació de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport.

Dimarts
22 / 10

19.00 Presentació de l’exposició «Dones valencianes que han
fet història», a la Casa de Cultura.
19.30 Conferència «La mirada artística i la mirada científica en
la construcció de la imatge de la dona»,* a càrrec de l’es·
criptora Anna Moner, guanyadora del XXX Premi de Novel·la
Ciutat d’Alzira per La mirada de vidre.

9.00

Dijous
24 / 10

Visita guiada a la vil·la de Montesa: 700 anys de la fundació de l’Orde de Montesa. Eixida en autobús des de la
plaça del Regne d’Alzira.

12.00 Inauguració i instal·lació artística «¿Quién mató a las
ardillas?», a càrrec del Grup BYE.
12.00 Taller «Pequeñas bestias».
12.30 Concert de Dani Lumbreras.

Dissabte
26 / 10

18.00 «Voces contra la violencia». Mostra del taller teatral amb
adolescents.
18.30 «Mujeres que bailan». Mostra del taller de dansa amb
dones.
19.30 «Mucha Muchacha». Actuació de dansa i clausura.

19.00 Conferència «Una mirada a la màgia i la literatura»,* a
càrrec de l’escriptor Vicent Dasí i el mag Rubén Aparici.

Dimarts
29 / 10

20.30 Teatre: L’electe, amb Josep Manel Casany i Alfred Picó, al
Gran Teatre d’Alzira.

Dijous
31 / 10

*Activitats incloses en les Jornades Culturals. Totes les conferències tindran lloc a l’auditori
de la Casa de Cultura d’Alzira.

CALENDARI D’ACTIVITATS
NOVEMBRE
Dissabte
2 / 11

19.00 Teatre: Pequeño Big Blue, amb Irene Ballester i Joan
Ballester, al Gran Teatre d’Alzira.

Dimarts
5 / 11

20.00 Conferència «Una mirada a l’humor»,* a càrrec d’Eugeni
Alemany, María Zamora i Pepa Cases.

Dimecres
6 / 11

19.00 Club de lectura «Amb ulleres lila», a la Biblioteca
Municipal. A càrrec de Macarena Tabacco, professora i es·
criptora. Acompanyarà l’autora Jesús Marrodán.

Dijous
7 / 11

19.00 Conferència «Una mirada a la ciència»,* a càrrec de
David González Jara, guanyador del XXIV Premi Europeu de
Divulgació Científica Estudi General per Les molècules de la
vida. Presenta Reis Juan.

Divendres
8 / 11

20.30 Sopar de lliurament dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira
a la Sala Rex Natura. Presenta Eugeni Alemany amb la
col·laboració de Maria Juan i la colla Les Raboses d’Alzira.

*Activitats incloses en les Jornades Culturals. Totes les conferències tindran lloc a l’auditori
de la Casa de Cultura d’Alzira.

JORNADES CULTURALS PLCA
Del 22 d’octubre al 7 de novembre

Una mirada a la
societat actual

La nostra societat ha evolucionat durant centenars d’anys fins a conver·
tir-se en l’entorn que coneixem. Els avanços tecnològics, però també els
progressos cívics, l’han modelada a poc a poc per a donar pas a una so·
cietat més justa i equitativa per a totes i tots. Aspectes com el feminis·
me, l’ecologia o la solidaritat han guanyat terreny en els darrers anys
i s’han convertit en el cavall de batalla d’aquelles persones que bus·
quen millorar el nostre futur des del present.
Per això, enguany hem volgut dedicar aquestes jornades cultu·
rals a fer una mirada a la societat actual, analitzant el punt en
què ens trobem i plantejant-nos els reptes de futur que hem
d’encarar. Així, gràcies a les diverses activitats que conformen
aquest programa, examinem la imatge de la dona en l’art i en
la societat i com s’ha format; fem un repàs a la situació de
l’educació en les escoles i al paper que exerceixen la màgia
i la fantasia en les nostres lletres; dirigim també la nostra
mirada al món de l’humor, on parlem de què ens fa riu·
re als valencians i valencianes i, per últim, escometem
l’actualitat des del punt de vista científic, amb la mi·
rada posada en el futur de la investigació i la divul·
gació científica.
Aquestes jornades culturals són gratuïtes i estan
obertes a qualsevol persona interessada. A més,
estan homologades pel CEFIRE de Xàtiva,
que expedirà certificats d’assistència als do·
cents en actiu que ho sol·liciten.
El programa d’actes entorn dels Premis
Literaris Ciutat d’Alzira també inclou altres
activitats complementàries, com ara tea·
tre, exposicions o rutes culturals.

JORNADES CULTURALS PLCA
Dimarts 22 d’octubre

a la Casa de Cultura d’Alzira
19.00 h

Inauguració de les Jornades Culturals, amb la presència dels
representants de les entitats organitzadores.

19.30 h

«Una mirada a l’educació»
a càrrec de César Bona.
Presenta: Margarida Castellano, directora general d’Innovació
Educativa i Ordenació de la Consellleria d’Educació, Cultura i Esport.

Per què l’educació ha d’estar per damunt de la po·
lítica? Cal relativitzar la importància dels deures?
S’ha d’educar en l’empatia? César Bona ens expli·
carà el seu punt de vista sobre aquestes qüesti·
ons i moltes altres, en una xarrada on ens parla·
rà de com ensenyar des de l’empatia. El seu mè·
tode consisteix a implicar tot l’alumnat, fomentant
el respecte i l’esforç, al mateix temps que deixa vo·
lar la imaginació per a connectar amb l’alumnat i
motivar-lo.
«Cada xiquet és un univers. Són extraordinaris i no
hi ha prou d’omplir-los el cap amb dades, sinó que
cal facilitar-los eines com l’empatia, la sensibilitat
i la resiliència perquè puguen eixir enfortits de les
situacions adverses.»

César Bona (Ainzón, 1972) és llicenciat en
Filologia Anglesa i diplomat en Magisteri. Treballa
com a mestre de Primària al Col·legi Públic Puerta
de Sancho de Saragossa i en 2015 va ser nominat
al prestigiós premi internacional Global Teacher
Prize, l’anomenat «premi Nobel» dels professors.
A més a més, és autor dels llibres La nova educació, L’emoció d’aprendre i Les escoles que canvien
el món.

JORNADES CULTURALS PLCA
Dijous 24 d’octubre

a la Casa de Cultura d’Alzira
19.00 h

Presentació de l’exposició
«Dones valencianes
que han fet història»
Científiques, inventores, esportistes, músiques, pin
tores... Al llarg de la nostra història, moltes dones
que han nascut o viscut en algun punt del territo·
ri valencià han deixat una empremta inesborrable
gràcies al seu talent, esforç i tenacitat. Aquesta ex·
posició ens n’acosta més d’una desena, extretes del
llibre Dones valencianes que han fet història.
A més a més, la mostra inclou cinc panells dedicats
a les escriptores valencianes que han estat reco·
negudes amb el Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira:
Anna Moner, Isabel-Clara Simó, Esperança Camps,
Àngels Moreno i Carme Miquel.
Abans de l’acte, es retrà un xicotet homenatge a
Carme Miquel, en honor a la seua defensa de la
llengua i de les lletres valencianes.
L’exposició estarà oberta al públic del 18 al 29
d’octubre.

Raquel Carrero

JORNADES CULTURALS PLCA
Dijous 24 d’octubre

a la Casa de Cultura d’Alzira
19.30 h

«La mirada artística i la mirada científica
en la construcció de la imatge de la dona»
a càrrec d’Anna Moner, guanyadora del XXX Premi de Novel·la Ciutat
d’Alzira per La mirada de vidre.
Presenta: Pura Santacreu, professora de Llengua i Literatura
«La tardor del 1904, la manca de diners per a po·
der costejar la seua addicció a la morfina obliga el
fotògraf Roger Queralt a acceptar la peculiar ofer·
ta de Madame Babinski, una popular mèdium que
pretén ampliar el negoci amb la realització de fo·
tografies d’esperits al seu gabinet. Tanmateix, res
aconseguirà esborrar de la ment de Queralt ni les
experiències viscudes a l’estudi fotogràfic del sa·
natori de Sant Gervasi ni la Valquíria, una jove in·
terna del centre convertida en el joguet predilec·
te del metge.»
L’escriptora Anna Moner ens acosta el procés de
creació d’aquesta novel·la que entremescla ocul·
tisme i investigacions científiques poc ortodoxes
en la Barcelona dels inicis del segle xx. L’obra abor·
da la part més fosca de la naturalesa humana, així
com les pràctiques mèdiques i artístiques que con·
tribuïren a bastir la imatge de la dona que en bona
mesura encara perdura en l’actualitat.

© Rosella Valor

Anna Moner (Vila-real) és artista i escriptora.
Des del 1987, forma equip artístic amb Sebastià
Carratalà. Ha publicat una dotzena de relats en re·
culls diversos i les novel·les Les mans de la deixebla
(Premi Enric Valor), El retorn de l’Hongarès (Premi
Alfons el Magnànim) i La mirada de vidre (Premi
de Novel·la Ciutat d’Alzira). És col·laboradora del
Diari La Veu, Levante-EMV, la Cartelera Turia, la re·
vista Lletraferit i el magazín radiofònic Al ras, d’À
Punt Mèdia. A més, ha estat l’Ambaixadora de la
Lectura 2017.

JORNADES CULTURALS PLCA
Dimarts 29 d’octubre

a la Casa de Cultura d’Alzira
19.00 h

«Una mirada a la màgia i la literatura»
a càrrec de l’escriptor Vicent Dasí.
Presenta: Rubén Aparici, mag.
«Jonathan D. Garcia, resident de pediatria a l’Hos·
pital General de València, afronta la primera guàr·
dia nocturna de la seua carrera professional en la
que serà recordada per molt de temps a la ciutat
com “la Nit de la Tempesta del Segle”. Un per un
passen per la seua consulta una sèrie de peculiars
pacients amb una patologia col·lectiva inclassifica·
ble: tots ells estan transformant-se en monstres
del cine clàssic de terror.»
Amb la col·laboració dels increïbles trucs de mà·
gia de Rubén Aparici, l’escriptor Vicent Dasí ens
explicarà com va escriure Doc Doggie. Unitat de
Medicina Estrambòtica i ens parlarà de la impor·
tància de la màgia en les seues obres. Així, ens cap·
bussarem en l’univers de realitat i fantasia que im·
pregna els seus llibres de la manera més divertida.

Vicent Dasí (València, 1972) és llicenciat en Dret
i ha escrit diversos títols per al públic més jove. A
Bromera ha publicat amb èxit El millor dels 22, per
a lectors a partir de 12 anys, i Loly Ferrer i l’enigma Gulliver, novel·la amb la qual va consolidar el
seu nom com a escriptor juvenil de gran projecció.

JORNADES CULTURALS PLCA
Dimarts 5 de novembre

a la Casa de Cultura d’Alzira
20.00 h

«Una mirada a l’humor»
a càrrec d’Eugeni Alemany, María Zamora i Pepa Cases.
Modera: Pau Blanco, actor.

©helenareyfotografia

Fem una mirada a l’humor per a descobrir què ens
fa riure als valencians i a les valencianes. De la mà
de tres humoristes amb una reconeguda trajectò·
ria –Eugeni Alemany, María Zamora i Pepa Cases–,
farem un repàs a l’evolució de l’humor valencià en
les últimes dècades i parlarem de com està evolu·
cionant l’escena còmica valenciana. Tot, per des·
comptat, adobat amb una bona dosi de rialles.

Eugeni Alemany (Sueca, 1976) és filòleg, guionista,
presentador de televisió i humorista. Va ser col·labo·
rador en els programes de televisió Caiga quien caiga i Trau la llengua. Actualment, presenta el magazín
Atrapa’m si pots en À Punt. A més a més, ha protago·
nitzat i guionitzat els monòlegs teatrals T’ho dic sense acritud i En persona guanye, i ha coprotagonitzat
l’espectacle No estem bé amb l’actriu Maria Juan.
María Zamora és actriu còmica i molt dramàtica.
Ha treballat sobretot en teatre, però compta amb
una àmplia experiència en teatre musical, televi·
sió i cine. També ha col·laborat en els programes
d’À Punt Comediants i La Forastera, així com en La
chica de las series (A3 Series) i en Señoras del (H)
Ampa (Tele 5).
Pepa Cases és actriu, ballarina, coreògrafa, can·
tautora, monologuista, presentadora de televisió,
docent, directora artística, gestora cultural i, en
definitiva, una artista inesgotable amb vint anys
dedicats a les arts escèniques, durant els quals ha
rebut premis i reconeixements nacionals i interna·
cionals.

JORNADES CULTURALS PLCA
Dijous 7 de novembre

a la Casa de Cultura d’Alzira
19.00 h

«Una mirada a la ciència»
a càrrec de David González Jara, guanyador del XXIV Premi Europeu
de Divulgació Científica Estudi General per Les molècules de la vida.
Presenta: Reis Juan, periodista.

«David González Jara ens explica l’estructura dels
elements bàsics sobre els quals es construeix i es
desenvolupa la vida. Així, mitjançant les molècules
que constitueixen els éssers vius (les molècules de
la vida) ens descobreix les característiques que de·
fineixen la vida en aquest planeta.»
La ciència és la millor estratègia de què disposa
l’ésser humà a l’hora de trobar respostes a mol·
tes de les qüestions que es planteja. Tanmateix, el
llenguatge que li és propi i necessari a la ciència ha
contribuït a allunyar-la del públic general. Per això,
cal apostar per la divulgació científica, un camp
que té la difícil tasca de fer intel·ligible allò com·
plex i de transformar el que és tediós en motiva·
dor. Així, aconseguirem apropar el coneixement ci·
entífic a tota la societat. Amb González Jara i Reis
Juan conversarem sobre la millor manera d’acon·
seguir-ho.

David González Jara (Àvila, 1974) és llicenciat en
Ciències Químiques i doctorat en Bioquímica. A més
a més, també té estudis de Ciències Ambientals.
Actualment, exerceix com a professor d’ESO en l’es·
pecialitat de Biologia i Geologia. Des de fa més de
cinc anys, dedica part del seu temps a la divulgació
científica. Fruit d’aquest treball ha publicat diversos
articles científics en revistes especialitzades i peri·
òdics d’informació general com El País o Diario de
Ávila, així com diversos manuals universitaris sobre
didàctica de les ciències experimentals.

JORNADES CULTURALS PLCA
Del 22 d’octubre al 7 de novembre

«Aparadors literaris»
Un any més, diverses botigues d’Alzira han decorat
els seus aparadors amb motius relacionats amb
els premis literaris per a sumar-se a la celebra·
ció. A més a més, aquests establiments col·labo·
ren en la campanya per l’ús i el foment del valen·
cià impulsada pel SERVAL: «El valencià, no el per·
des de vista». Per això, disposaran de bosses de
tela amb el lema de la campanya per a obsequiar
els seus clients.
Us animeu a recórrer aquesta ruta comercial lite·
rària en la nostra llengua?

Establiments participants:
DANDARA
Plaça del Regne, 10
Montalvá Joyeros
C/ Xúquer, 5
35 Formiguetes
C/ Calderón de la Barca, 9
Adm. loteria núm. 3 “El Mercat”
C/ Faustino Blasco, 5
Audiovision
C/ Reis Catòlics, 60
Av. del Parc, 3
Plaça del Regne, 2

Cunino
C/ Francisco Arbona, 11
C/ Correus, 6
C/ Pérez Galdós, 61
C/ Favareta, 54
Plaça del Regne, 9
Deportes Sierra
C/ Pare Castells, 8
Don Dino
Plaça de la Generalitat, s/n
Enrique Sierra
Av. Sants Patrons, 20

BB Belen Biosca
Av. Sants Patrons, 24

Erasmus
Av. Luis Súñer, 1

Beset
Plaça Major, 48

Flores Raquel
Plaça del Regne, 4

Camarena
Plaça Major, 2

Grupo Sauco
C/ Hort dels Frares, 56

Carlin
Av. Sants Patrons, 10

La Llibreria
C/ Hort dels Frares, 6

Casal de Sento
C/ Riola, 8

Llibreria Papereria García i
Garay
C/ Xúquer, 18

CND Babidu
C/ Curtidors, 7
Copycolor
C/ Norte, 1

Matoses
C/ Dr. Ferran, 7
Metro
Av. Sants Patrons, 32
Monamur
C/ Calderón de la Barca, 5
Nadalgar
C/ Horts dels Frares, 66
Nenufar
C/ Benito Pérez Galdós, 27
Niclas
C/ Calderón de la Barca, 4
Ópticas Santos Patronos
Av. Sants Patrons, 18
Peluquería Rosa
C/ Santa Teresa, 5-baix
Perfumeria Prieto
Plaça Major, 44
Reme Sierra
Av. Sants Patrons, 31
Revert Joyeras
C/ Major Santa Caterina, 5

Los Caprichos de Bea
Plaça Major, 51

Soho
Av. Sants Patrons, 23

Marintima
Av. Sants Patrons, 22

Trencanous
C/ Pere Morell, 5

Marisa Martínez
Av. Sucro, 1

JORNADES CULTURALS PLCA
Del 22 d’octubre al 7 de novembre

«Menús literaris»
Els hostalers d’Alzira s’han sumat de nou a la ce·
lebració dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira, apor·
tant el seu gra d’arena per integrar aquest certa·
men en la vida dels alzirenys i alzirenyes.
Per això, han elaborat una sèrie de menús literaris
relacionats amb les novel·les guanyadores del cer·
tamen al llarg de la seua extensa trajectòria que
es poden demanar mitjançant les cartes i menús
preparats per a l’ocasió. A més a més, els clients
que tasten un d’aquests menús s’emportaran un
exemplar dels llibres que formen part de la cam·
panya «Llegir en valencià», que cada any organitza
la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.

Establiments participants:
All Negre
C/ Hort dels Frares, 32
Tel. 963 450 999
Attic
Plaça Major, s/n
Tel. 961 075 187
Camí Vell
C/ Colón, 51
Tel. 962 412 521
Casa Blava
Av. Nou d’Octubre, s/n
Tel. 962 417 414
El Caramelito
C/ el Carameler, s/n
Tel. 962 401 156
The Urban Bistro
C/ Major Santa Caterina, 10
Tel. 961 184 288

Podeu consultar els menús a www.bromera.com

VISITES GUIADES
Dissabte 19 d’octubre

Visita guiada. Eixida des de la plaça del Regne d’Alzira.
10.00 h

«Una mirada al riu»
Una passejada guiada per l’anell verd d’Alzira, que transcorrerà
des del port de Piragües fins al nou Mirador del Malecó.
L’excursió inclou explicacions al llarg de tot el recorregut, a càrrec
d’un tècnic del MUMA d’Alzira, així com informació sobre la flora i
la fauna de la mà d’un tècnic de Medi Ambient.
A més a més, també s’hi organitzarà un concurs de fotografia a
les xarxes socials.

Dissabte 26 d’octubre

Visita guiada. Eixida en autobús des de la plaça del Regne d’Alzira. Tornada
prevista cap a les 21 h.
9.00 h

Visita a la vil·la de Montesa:
«700 anys de la fundació de l’Orde
de Montesa»
Coincidint amb l’aniversari dels 700 anys de la fundació de l’Orde
de Montesa, passarem un dia complet en aquesta vil·la i visitarem,
entre altres monuments, el singular castell i monestir de l’Orde
Militar de Santa Maria de Montesa; el Museu Parroquial, que inclou
una galeria de retrats de cavallers de l’Orde, entre altres objectes i
obres d’interés; la Casa Badia, amb una parra de més de 200 anys;
i la sala d’exposicions Espai Llotja. A més a més, gaudirem d’un
concert d’orgue a l’església de la Mare de Déu de l’Assumpció.
Preu: 20 € (inclou autobús, visites guiades i dinar).
Informació i venda de tiquets: Museu Municipal d’Alzira
(MUMA), carrer Sant Roc, 16, i Tourist Info Alzira
(plaça del Regne, s/n).
• De dimecres a dissabte, de 10 a 14 i de 17 a 20 h.
• Dimarts, de 10.30 a 14 i de 17 a 20 h.
• Diumenge, d’11 a 14 h.

ALTRES ACTIVITATS
27 de setembre
18.00 h

«Murals participatius de l’Alquerieta»
Visita guiada a la segona edició dels «Murals participatius de
l’Alquerieta». Eixida des del Centre de Participació Ciutadana.
A càrrec del Centre de Participació Ciutadana i la Fundació
Cepaim.

27, 28 i 29 de setembre

Al llarg del dia en diversos punts d’Alzira

«Art al carrer»
Els Premis Literaris Ciutat d’Alzira col·laboren enguany amb la
trobada «Art al carrer» a través de diversos tallers i intervenci·
ons artístiques.

«Pont a la natura»
Projecte d’intervenció artística per a la transfor·
mació del pont de Xàtiva (ronda de la Séquia Reial
d’Alzira).
A càrrec d’Álvaro Javier Riquelme, conegut dins del
món de l’street art com a Disneylexia.

«Punt de mira»
Decoració d’una de les redones d’accés a la ciutat
amb un gran ull i el lema «Una mirada a Alzira».
Enfront del pont de Xàtiva.
A càrrec de Mai Hidalgo i Empar Piera, artistes plàstiques alzirenyes.

«I tu, què mires?»
Instal·lació d’objectes artístics relacionats amb els
ulls sobre mobiliari urbà, realitzats per diversos ar·
tistes de reconegut prestigi.
A càrrec de Juanito Maraca, artista plàstic alzireny.

«L’art també ens mira»
Projecte d’intervenció artística sobre cadires i/o
altres elements com taulers o teles, a la plaça del
Sufragi.
A càrrec de l’Associació Cultural d’Artistes Plàstics i
Visuals d’Alzira i Comarca.

ALTRES ACTIVITATS
11.00 h

«Molt d’ull»
Al claustre de la Casa de Cultura d’Alzira.
Taller de pintar ulls sobre caixes, a càrrec de les artistes Mai
Hidalgo i Empar Piera.
Aquestes caixes estaran exposades també als «aparadors literaris»
de les botigues col·laboradores amb el certamen i al sopar literari
de lliurament dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira 2019.

Al Museu del Reciclatge, situat al carrer de la Murta, 25
Tot el dia

«Jornada de portes obertes»
Visita a la instal·lació artística
feta amb objectes recuperats i
transformats al llarg de 25 anys,
una explosió de formes i colors.

ALTRES ACTIVITATS
CONFERÈNCIA
Dimecres 2 d’octubre
Casa de Cultura d’Alzira
19.00 h

Conferència «Mujeres y niñas, mercancía de la prostitución.
¿Cómo se fabrica a una puta?». A càrrec d’Amelia Tiganus, acti·
vista feminista i supervivent de la prostitució.

SOPAR ESTELLÉS

Divendres 4 d’octubre
Plaça de les Lletres Valencianes
21.30 h

Sopar de pa i porta i recital de poemes d’Estellés. A continua·
ció, actuació d’Eva Dénia i Merxe Martínez.
Preu del sopar: 2 € (venda de tiquets a la Casa de Cultura)

TEATRE FAMILIAR
Dissabte 5 d’octubre
Gran Teatre d’Alzira
19.00 h

Lucas Escobedo presenta
YOLO. You Only Live Once.
Sols es viu una vegada
Un espectacle de circ ple
d’energia i ritme que pretén
celebrar la vida i invocar la for·
ça i la determinació necessàries per a trobar l’alegria. Acrobàcies,
malabarismes o tècniques aèries són alguns dels elements que co·
bren protagonisme a l’escenari juntament amb la música, que ha es·
tat composta expressament per a aquest espectacle.
Premi Fetén 2019 al Millor Espectacle de Gran Format
Premi Fetén 2019 al Millor Espai Sonor
Entrada única: 3 €

SOMRIU ALS PARCS
Diumenge 6 d’octubre
Parc Pere Crespí
12.00 h

Produccions La Banda
del Drac presenta Píxels

ALTRES ACTIVITATS
CONCERTS

Dissabte 5 d’octubre
Casa de Cultura d’Alzira
19.30 h

Concert de música hindú a càrrec d’Amit Mishra (tabla),
Jordi Cantos (Sarod) i Sergio Daries (Sitar)
Entrada: 3 € (reduïda, 2 €)

Dimarts 8 d’octubre
Gran Teatre d’Alzira
20.00 h

Concert del 9 d’Octubre de la Societat Musical d’Alzira

Recinte firal
21.00 h

Concert del 9 d’Octubre amb l’ac·
tuació de Xavi Sarrià, El Diluvi, Oques
Grasses, La Fúmiga i Nius de Nit.
Entrades: 10 € venda anticipada; 12 €
en taquilla
Venda d’entrades a
www.instantticket.es, taquilla del Gran
Teatre i Notikumi

Dimecres 9 d’octubre
Plaça Major
20.00 h

Dansada del Grup de Danses d’Alzira

Divendres 11 d’octubre
Gran Teatre d’Alzira
20.30 h

Concert de Soca-rel. Organitza: Associació Cultural Falla Sant
Joan. Amb Tesa, Gilbertástico, Pau Alabajos, Ona Nua, X-Fanekaes
i l’Emperador.

EXPOSICIÓ

Dimecres 16 d’octubre
Casa d’Alós
Exposició «Amb els ulls d’Artemisia: artista, feminista i lliure»
Organitza: Associació Cultural d’Artistes Plàstics i Visuals d’Alzira i Comarca
(ACAPIVAIC). L’exposició reivindica l’existència i la vàlua de la dona en el món
de l’art. Sota la visió d’artistes actuals de la Ribera, ens acostarem a la vida i
obra d’Artemisia Gentileschi. El projecte pretén recuperar l’obra artística de
dones de tots els temps des d’una perspectiva actual.

ALTRES ACTIVITATS
XVIII MOSTRA NACIONAL DE TEATRE
AMATEUR ALZIRA 2019
Divendres 18 d’octubre
Gran Teatre d’Alzira
20.30 h

Totes mortes
A càrrec de Pànic Escènic.
Totes mortes ens conta, en
clau de comèdia, què va
ocórrer després de la mort
de Lady Macbeth, Ofèlia,
Desdèmona i Julieta. On van quedar els seus esperits? En quin
desballestament estan els seus somnis? On vaguen els seus re·
cords? On comparteixen les seues desgràcies?

Dissabte 19 d’octubre
Gran Teatre d’Alzira
20.00 h

Jugadors
A càrrec d’Àgora Grup de
Teatre. Quatre homes es tro·
ben en un pis: un barber, un
enterrador, un actor i un pro·
fessor de matemàtiques. Són
jugadors i se senten desplaçats, el món ha canviat, han canviat els
valors, les regles, i no troben el seu lloc. Els diners han desaparegut,
també els al·licients. Han perdut el pols del món i només tenen una
manera de recuperar-lo, tal vegada massa arriscada, segurament
massa perillosa, també desesperada. Amb tot, l’única manera.

Diumenge 20 d’octubre
Gran Teatre d’Alzira
19.00 h

Serendipia
A càrrec de Suc de Teatre La Tarumba. Serendipia són
quatre éssers molt singulars
amb ganes de riure’s de tot i
de tots, fins i tot d’ells matei·
xos, que es coneixen i decideixen formar un grup, Serendipia. Així,
assistirem a la consecució de diverses fites en la seua vida: acon·
seguir treball per primera vegada, enamorar-se, voler casar-se,
tindre fills, anar a la guerra... La forma en què ho viuen i ho con·
ten, però, és sempre absurda i busca la complicitat amb el públic.

ALTRES ACTIVITATS
FESTIVAL SATÈL·LIT 10 SENTITS
Dissabte 26 d’octubre
Al carrer Escoles Pies i a la Casa de Cultura
12.00 h

Inauguració. ¿Quién mató a las ardillas?
Instal·lació artística i intervenció ciutadana
a càrrec del grup BYE

12.00 h

Taller. Pequeñas bestias
Intervenció plàstica. Mural infantil

12.30 h

Concert. A càrrec de Daniel Lumbreras

18.00 h

Mostra teatral. Voces contra la violencia
Mostra del taller teatral amb adolescents

18.30 h

Mostra de dansa. Mujeres que bailan
Mostra del taller de dansa amb dones

19.30 h

Dansa. Mucha muchacha
Actuació de dansa de Mucha Muchacha i clausura

TEATRE PER A JOVES I ADULTS
Dijous 31 d’octubre
Gran Teatre d’Alzira
20.30 h

L’electe
A càrrec de L’Horta Teatre.
Amb Josep Manel Casany i
Alfred Picó
Sempre m’ha inquietat saber
quines són les motivacions
que mouen una persona a ser president o presidenta del seu país.
Una responsabilitat que la majoria de ciutadans de ben segur de·
fugiríem. A banda de l’ambició de poder o els afanys legítims per
millorar el món, sospite que hi ha altres motivacions.
L’electe és una peça còmica sobre el president d’un país que el dia
del seu discurs d’investidura descobreix els veritables motius que
l’han empés fins ací.
Durada: 75 min
Entrada: 8 € (reduïda, 6 €)

ALTRES ACTIVITATS
DANSA FAMILIAR
Dissabte 2 de novembre
Gran Teatre d’Alzira
19.00 h

Pequeño Big Blue
A càrrec de Panicmap.
Amb Irene Ballester i Joan
Ballester
Pequeño Big Blue és gran i
blau. És gran, blau i molt cu·
riós. La seua curiositat el porta a situacions i llocs de què després
no sap com eixir. Afortunadament, compta amb Ene, que sempre
està allí per a ajudar-lo. Així, Big Blue deu aprendre, a poc a poc,
a apanyar-se sol. Són Pequeño Big Blue i Ene tan diferents com
sembla? O tenen més en comú del que es pensen?
Durada: 36 min
Entrada única: 3 €

CLUB DE LECTURA
Dimecres 6 de novembre
Gran Teatre d’Alzira
19.00 h

Club de lectura «Amb ulleres lila»
A càrrec de Macarena Tabacco,
professora, escriptora i auto·
ra dels llibres de poesia Verso,
verdad, atrevimiento i La soledad de estar contigo. Acompanyarà l’autora Jesús Marrodán, docent,
inspector d’educació i col·laborador d’aquest espai.

ALTRES ACTIVITATS

IV Premi Internacional Enric
Solbes d’Àlbum Il·lustrat
Consorci Ribera i Valldigna

XIV Premi de Teatre
Ciutat d’Alzira Palanca i Roca

XIV Premi de Poesia Ibn Hafaja

XXIV Premi de Narrativa Infantil
Vicent Silvestre

XXIV Premi Fundació Bancaixa
de Narrativa Juvenil

XXI Premi d’Assaig
Mancomunitat de la Ribera Alta

XXV Premi Europeu de Divulgació
Científica Estudi General

XXXI Premi de Novel·la
Ciutat d’Alzira

PREMIS LITERARIS

PREMIS LITERARIS

Divendres 25 d’octubre

Proclamació del veredicte
del XIV Premi de Teatre
Ciutat d’Alzira Palanca i Roca
Des de l’Ajuntament d’Alzira, es farà públic el nom de
la persona guanyadora del XIV Premi de Teatre Ciutat
d’Alzira Palanca i Roca, dotat amb 6.000 euros.

Dijous 31 d’octubre

Proclamació dels veredictes del
XXIV Premi Fundació Bancaixa
de Narrativa Juvenil, el
XXIV Premi de Narrativa Infantil
Vicent Silvestre i el IV Premi
Internacional d’Àlbum Il·lustrat
Enric Solbes
Representants de la Fundació Bancaixa i d’Edicions
Bromera faran públics els noms dels guanyadors del
XXIV Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil,
dotat amb 16.000 euros; del XXIV Premi de Narrativa
Infantil Vicent Silvestre, dotat amb 3.000 euros, i del
IV Premi Internacional d’Àlbum Il·lustrat Enric Solbes,
dotat amb 6.000 euros.

PREMIS LITERARIS
Divendres 8 de novembre

a la Sala Rex Natura d’Alzira
20.30 h

Sopar de lliurament dels Premis

Presenta: Eugeni Alemany amb la col·laboració de Maria Juan
Actuació musical: Colla Les Raboses d’Alzira
Venda de tiquets a la Casa de Cultura i a la Biblioteca Municipal d’Alzira,
de 18 a 20 h del 21 d’octubre al 4 de novembre.

Jurat del XXXI Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira
Dotació: 16.000 euros

Pilar Argudo
Carol Borràs
Núria Cadenes
Verònica Cantó
Anna Moner

Jurat del XXV Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General
Dotació: 12.000 euros

Juan Francisco Fernández de Guevara Radoselov
Pascuala García Martínez
David González Jara
M. Dolores Real García
Soledat Rubio

Jurat del XXIV Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil
Dotació: 16.000 euros

Vicent Dasí
Ramon Ferrer
Gonçal López-Pampló
Alícia Martí
Fina Masgrau

PREMIS LITERARIS
Jurat del XXIV Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre
Dotació: 3.000 euros

Alfred Aranda
Bernat Bataller
Beatriu Cajal
Immaculada Cerdà
Joan Antoni Martín Piñol

Jurat del XXI Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta
Dotació: 8.000 euros

Anna Esteve
Antoni Ferrando
Leo Giménez
Gustau Muñoz
Lourdes Toledo

Jurat del XIV Premi de Poesia Ibn Hafaja
Dotació: 5.000 euros

Artur Ahuir
Alba Fluixà
Vicent García Perales
Àngels Gregori
Vicent Penya

Jurat del XIV Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca
Dotació: 6.000 euros

Salvador Bataller
Toni Cabré
Iolanda Muñoz
Josep Palomero
Jordi Verdú

Jurat del IV Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat
Consorci Ribera i Valldigna
Dotació: 6.000 euros

Anna Ballester
Seta Gimeno
Josep Gregori
Diego Gómez
Rosa Mengual

IV Premi Internacional Enric
Solbes d’Àlbum Il·lustrat
Consorci Ribera i Valldigna

XIV Premi de Teatre
Ciutat d’Alzira Palanca i Roca

XIV Premi de Poesia Ibn Hafaja

XXIV Premi de Narrativa Infantil
Vicent Silvestre

XXIV Premi Fundació Bancaixa
de Narrativa Juvenil

XXI Premi d’Assaig
Mancomunitat de la Ribera Alta

XXV Premi Europeu de Divulgació
Científica Estudi General

XXXI Premi de Novel·la
Ciutat d’Alzira

SOPAR DELS PREMIS
MENÚ
CÒCTEL
Sépia en tempura
Gofre de tomaca i gorgonzola
Coca de samfaina i bonítol

PLATS PRINCIPALS
Abadejo amb ajoarriero de creïlla
Costelles d’ibèric amb os i salsa de vermut negre amb
guarnició de temporada

POSTRES
Café amb llet i galletes salades
Café i licors

BEGUDA
Aigua mineral
Cervesa
Refrescos
Vi blanc i vi negre valencians
Sorbet Rex

Preu del menú: 23 €
Places limitades
Reserva: 962 402 254

ORGANITZEN:

PATROCINEN:

COL·LABOREN:

