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



Divendres
19 / 10

20.30 Inauguració de la temporada del Club de Cinema i actua-
ció d’Aljazzira Jazz Club a la Casa de Cultura.

Diumenge
21 / 10

19.00 XVII Mostra Nacional de Teatre Amateur Ciutat d’Alzira. 
Culpable, al Gran Teatre d’Alzira.

Dimarts
23 / 10

19.00 Inauguració de les jornades culturals «30 anys de cultura 
per a canviar el món».* 

 Tot seguit, taula redona «Les ciutats fan cultura»,* a càrrec 
de Desirée Palma, regidora de Personal i Cultura de l’Ajun-
tament de Carcaixent; Diego Gómez, alcalde d’Alzira; José 
Manuel Prieto, regidor d’Administració, Modernització i Govern 
obert de l’Ajuntament de Gandia; i Josep Barberà, regidor de 
Cultura de l’Ajuntament de Benicarló. Modera: Adelaida Ferre.

Dissabte
20 / 10

 9.00 Visita guiada a la Bastida de les Alcusses de Moixent i al 
castell de Montesa,* eixida des de la plaça del Regne d’Alzira.

20.00 XVII Mostra Nacional de Teatre Amateur Ciutat d’Alzira. 
Drácula, al Gran Teatre d’Alzira.

 OCTUBRE

CALENDARI D'ACTIVITATS

18.00 Taller sobre la novel·la Un mocador de pirata,* de Ximo 
Cerdà, Premi Vicent Silvestre de Narrativa Infantil, amb la 
col·laboració de l’associació ASPANION, a la Plaça de les 
Lletres Valencianes.

Dimecres
24 / 10

19.30 Inauguració de l’exposició «30 anys de premis»,* al claus-
tre de la Casa de Cultura. L’acte anirà acompanyat d’un joc 
de Trivial sobre els últims 30 anys a la Casa de Cultura, a 
càrrec de Joanjo Garcia.

Dijous
25 / 10

18.30 Lliurament dels premis del XXIII Concurs Escolar de 
Dibuix,* a la Casa de Cultura. 

 Inauguració de l’exposició amb els millors dibuixos. Exposició 
oberta fins al 10 de novembre.

Dilluns
29 / 10

19.00 Projecció de la pel·lícula M’esperaràs?* a la Casa de 
Cultura. Presenta: Carles Alberola.  
Dues sessions: a les 19 h i a les 22 h.

Divendres
26 / 10

19.00 Teatre familiar: Les 7 diferències, al Gran Teatre d’Alzira.
Dissabte
27 / 10

19.00 Taula redona: «30 anys de novel·la»,* a càrrec dels gua-
nyadors del Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira Vicent Borràs, 
Esperança Camps i josep Palomero. Presenta: Maria Josep 
Poquet, periodista.

Dimarts
30 / 10



  NOVEMBRE

CALENDARI D'ACTIVITATS

* Activitats incloses en les jornades culturals. Si no s’especifica una ubicació diferent,  
els actes tindran lloc a l’auditori de la Casa de Cultura d’Alzira. 

19.00 Xarrada «Què saben de tu les xarxes socials? Com pro-
tegir la nostra privacitat en un món hiperconnectat»,* a 
càrrec de Xavier Duran, llicenciat en Ciències Químiques i 
doctor en Ciències de la Comunicació. Presenta: Reis Juan, 
periodista.

Dimarts
6 / 11

19.30 Presentació de Les boles del drac, de Vicent Marco i 
Raúl Salazar, a la sala d’actes del Centre de Formació de 
Persones Adultes.

Dimecres
7 / 11

19.00 Taula redona «La revolució de les dones en la música»,* 
a càrrec de les cantants Mireia Vives, Vera Carrisal, Aitana 
Ferrer, Flora Sempere i la productora Carme Laguarda.

Dijous
8 / 11

20.30 Teatre: Cuzco, al Gran Teatre d’Alzira.
Divendres

2 / 11

21.00 Sopar de lliurament dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira.
Divendres

9 / 11

19.00 Dansa familiar: Amelia, que no te corten las alas, al Gran 
Teatre d’Alzira.

Dissabte
10 / 11



 Del 23 d’octubre al 8 de novembre

Els Premis Literaris Ciutat d’Alzira es van posar en marxa l’any 1989 amb la 
primera edició del Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira. Des d’aleshores, el cer-
tamen ha anat creixent any rere any: l’any 1995 es va incorporar el Premi 
Europeu de Divulgació Científica Estudi General; el 1996 es van sumar el 
Premi Bancaixa de Narrativa Juvenil i el Premi de Narrativa Infantil Vicent 
Silvestre; tres anys després, s’hi va afegir el Premi d’Assaig Mancomunitat de 
la Ribera Alta; el 2006 arribaren el Premi de Poesia Ibn Hafaja i el Premi de 
Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca; i, per últim, el 2016 es va crear el Premi 
Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna.

Per això, enguany hem volgut dedicar aquestes jornades culturals al trenta 
aniversari dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira, una cita que ha contribuït a 
la difusió de la nostra literatura arreu del territori. Així, gràcies a les diverses 
jornades que conformen aquest programa, fem un repàs del paper de les do-
nes en la nostra música i també de l’evolució de la nostra literatura al llarg 
d’aquestes tres dècades; analitzem el paper que exerceixen les ciutats com a 
generadores de cultura i, finalment, encarem el futur i ens plantegem els ris-
cos i les oportunitats que ens presenten les xarxes socials i les noves tecno-
logies com a eines per a difondre la cultura prenent com a base L’imperi de 
les dades, treball guanyador del Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi 
General 2017. A més a més, enguany els hostalers i els comerços d’Alzira 
també s’han sumat a la celebració del 30 aniversari dels PLCA, aportant el 
seu gra d’arena per integrar aquesta fita en la vida dels alzirenys i alzirenyes 
a través de campanyes consistents en rutes literàries d’aparadors comerci-
als, menús literaris especials als restaurants i bosses de tela i llibres de re-
gal per als clients.

Per últim, en aquesta ocasió dediquem també l’exposició que acompanya les 
jornades culturals a aquest aniversari mitjançant un recorregut en imatges 
pel que han suposat aquests trenta anys de literatura en valencià.

Aquestes jornades són gratuïtes i estan obertes a qualsevol persona inte-
ressada. 

Les jornades culturals entorn dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira també in-
clouen altres activitats complementàries, com ara teatre, exposicions o ru-
tes culturals.

Trenta anys de cultura 
per a canviar el món

JORNADES CU LTURALS PLCA



  Dimarts 23 d’octubre

a la Casa de Cultura d’Alzira

Inauguració de les jornades culturals, amb la presència dels  
representants de les entitats organitzadores.

Taula redona: «Les ciutats fan cultura»
A càrrec de Desirée Palma, Diego Gómez, José Manuel Prieto i 
Josep Barberà.
Presenta: Adelaida Ferre.

19.00 h

19.30 h

Les ciutats són un dels generadors de cultura més 
importants de la nostra societat. Bé siga mitjançant 
l’organització de premis literaris, d’exposicions, de 
concerts, de representacions o d’altres tipus d’acti-
vitats, els municipis s’encarreguen de la difícil tasca 
d’impulsar la difusió de la nostra cultura en tots els 
àmbits i a tots els nivells. És per això que dediquem 
la primera taula redona del cicle a plantejar-nos el 
paper de les localitats com a motor de la cultura lo-
cal. Quins reptes de futur han d’afrontar els consis-
toris de cara a seguir amb aquesta tasca? Com po-
den millorar la comunicació amb la ciutadania?

Desirée Palma (Carcaixent, 1976) és diplomada en Educació 
Social. Ha treballat com a editora, traductora i adaptadora en 
diverses editorials valencianes. Actualment, és regidora de 
Personal i Cultura de l’Ajuntament de Carcaixent.

Diego Gómez (València, 1958) és llicenciat en Ciències de 
l’Educació i ha treballat com a professor de Primària. Ha si-
gut president d’Escola Valenciana i, actualment, és alcalde de 
l’Ajuntament d’Alzira.

José Manuel Prieto (Gandia, 1989) és llicenciat en Periodisme, 
estudiant del grau de Dret i també és poeta i escriptor. En l’ac-
tualitat és regidor d’Administració, Modernització i Govern 
obert de l’Ajuntament de Gandia.

Josep Barberà (Benicarló, 1983) té estudis d’Història Mo-
derna i Contemporània. Ha treballat fent classes de formació i 
ha sigut cap de publicacions de l’editorial Sankara. Actualment, 
és regidor de Cultura de l’Ajuntament de Benicarló. 

JORNADES CU LTURALS PLCA



 Dimecres 24 d’octubre

a la plaça de les Lletres Valencianes

Taller infantil sobre Un mocador  
de pirata, Premi Vicent Silvestre 2017
a càrrec de l’autor del relat, Ximo Cerdà.
Col·labora: ASPANION.

18.00 h

De la nit al dia, a la llar del jove Lluc Sicluna co-
mencen a donar-se una sèrie de fenòmens es-
tranys i sospitosos: son pare ja no s’acaba les por-
cions de pizza i deixa d’anar a recollir-lo a l’eixida 
del col·legi. Quan el iaio Ramon, que viu al poble, es 
presenta a casa dient que ve a passar una tempo-
rada amb ells per a ajudar-los, les pitjors sospites 
de Lluc es veuen confirmades. Allà hi ha un mis-
teri... i ell està fermament decidit a descobrir-lo.

En aquest divertit taller, els xiquets i xiquetes po-
dran estampar el seu propi mocador de pirata i 
gaudir d’una sessió de contacontes sobre les aven-
tures de Lluc Sicluna en Un mocador de pirata, una 
novel·la que aborda amb humor i optimisme un 
tema tan delicat com el del càncer.

JORNADES CU LTURALS PLCA

Ximo Cerdà (Xàtiva, 1975) és enginyer en Telecomu-
nicacions, doctor en Electrònica i llicenciat en Ciències 
Físiques. Addicionalment, desenvolupa una notable ac-
tivitat literària que ha estat reconeguda en nombrosos 
premis i certàmens. Ha publicat obres de teatre, narra-
tiva infantil i narrativa juvenil.
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  Dijous 25 d’octubre

a la Casa de Cultura d’Alzira

Exposició «30 anys de premis»
Inauguració de l’exposició commemorativa de la 30a edició  
dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira al claustre de la Casa de  
la Cultura.

Trivial
L’acte anirà acompanyat d’un joc de Trivial sobre els últims 
30 anys a càrrec de l’escriptor Joanjo Garcia. Aquesta activitat 
també tindrà lloc a la Casa de Cultura.

19.30 h

20.00 h

Amb el títol «30 anys de premis», la mostra fa un 
repàs d’alguns dels moments més destacats al 
llarg de la història d’aquest certamen, un dels més 
importants en l’àmbit de la literatura en la nos-
tra llengua. 

Així, farem un recorregut per les obres guardona-
des en aquestes trenta edicions, els seus autors i 
autores, així com algunes de les figures més desta-
cades que han assistit a les gales de lliurament de 
premis o que les han conduïdes, entre molts altres.
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 Divendres 26 d’octubre

a la Casa de Cultura d’Alzira

Projecció de la pel·lícula M’esperaràs?
a càrrec de l’autor, Carles Alberola. 
Amb la participació de diversos membres de l’equip de producció  
de la pel·lícula.

Dos amics queden per sopar. D’una banda, hi ha 
Rubén, l’amfitrió, professor universitari i, d’alguna 
manera, un fracassat. De l’altra, Jaume, ric, triom-
fador i un seductor empedreït, a qui acompanyen 
la dona i la germana d’aquesta. Entre plat i plat, se 
succeeixen els girs i els embolics entre tots qua-
tre: amors creuats, infidelitats no confessades..., 
tot amanit amb un bon còctel d’acudits que fan de 
l’obra un viver d’emocions i situacions divertides 
que engresquen el lector.

Projecció de la pel·lícula M’esperaràs?, adaptació 
de l’obra teatral d’Albena Teatre que va guanyar 
el Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca 
en 2013. En finalitzar la projecció, se celebrarà un 
col·loqui amb alguns membres de l’equip de pro-
ducció i rodatge.

Primera sessió: 19 h. 
Segona sessió: 22 h.

Per a més informació, consulta a la  
Casa de Cultura d’Alzira (962 417 407).

19.00 h



  Dimarts 30 d’octubre

a la Casa de Cultura d’Alzira

Taula redona: «30 anys de novel·la»
a càrrec dels escriptors Vicent Borràs, Esperança Camps i  
Josep Palomero.
Presenta: Maria Josep Poquet, periodista.

19.00 h

Enguany s’ha convocat la trentena edició del Premi 
de Novel·la Ciutat d’Alzira i, per a celebrar-ho, vo-
lem fer un repàs d’aquelles novel·les que han estat 
guardonades al llarg d’aquestes tres dècades, des 
dels inicis fins a l’última obra premiada. De la mà 
d’alguns dels guanyadors i guanyadores d’aquest 
guardó, descobrirem com ha evolucionat el món li-
terari en els darrers anys i quin és el futur de les 
lletres en la nostra llengua.

Vicent Borràs (Algemesí, 1962) és professor i escriptor. 
De la seua obra cal destacar les novel·les Primavera en-
cesa (Premi Blai Bellver) i Què saps de Vidal Palau? (Premi 
de Novel·la Ciutat d’Alzira 2017). A més, és autor de dife-
rents treballs i llibres sobre llengua, literatura i didàctica, 
així com col·laborador esporàdic en premsa escrita.

Esperança Camps (Ciutadella, 1964) és periodista i 
escriptora. En la seua producció literària podem des-
tacar títols com Naufragi a la neu (Premi Blai Bellver), 
Eclipsi (Premi de Narrativa VAE) o Quan la lluna escam-
pa els morts (Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira 2004), 
entre altres.

Josep Palomero (Borriana, 1983) és lingüista i, actu-
alment, és vicepresident de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua. Ha compaginat la seua carrera política amb la 
seua tasca en el camp de la literatura, on ha obtingut 
guardons com el Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira per El 
tatuatge dels apàtrides (1996).

JORNADES CU LTURALS PLCA
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 Dimarts 6 de novembre

a la Casa de Cultura d’Alzira

Xarrada: «Què saben de tu les xarxes 
socials? Com protegir la nostra  
privacitat en un món hiperconnectat»
a càrrec de Xavier Duran.
Presenta: Reis Juan, periodista.
Prèviament, Juli Peretó –investigador i professor de la UV, així 
com primer director de la col·lecció «Sense Fronteres»– dedicarà  
unes paraules a la memòria de Fernando Sapiña, director de 
«Sense Fronteres» des de 2005 fins a 2018.

Vivim en un món de dades –n’hi ha bilions– que, mol-
tes vegades, generem sense ser-ne conscients. Que 
es generen tantes dades pot ser útil, però també 
pot ser molt perillós: les dades poden servir per 
a tindre un perfil molt complet de nosaltres, que 
pot comportar conseqüències molt greus. Xavier 
Duran ens exposa els riscos d’aquesta societat 
hiperconnectada i també ens ensenya a protegir la 
nostra privacitat i a defensar els nostres drets com 
a usuaris de les xarxes socials.

Xavier Duran (Barcelona, 1959) és llicenciat en Ciències 
Químiques i doctor en Ciències de la Comunicació per la 
UAB. Actualment, presideix la Junta Tècnica del Museu 
d’Història de Sant Feliu de Guíxols. Ha publicat més 
d’una trentena de llibres de narrativa, d’assaig i de di-
vulgació científica, reconeguts amb diversos guardons 
com el Premi Josep Vallverdú o el Premi de la Crítica 
Serra d’Or. El 1995 va guanyar la primera edició del 
Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General 
amb El cervell polièdric. Idees, sentiments i neurones. En 
2017 va tornar a guanyar-lo amb L’imperi de les dades. 
El ‘big data’: oportunitats i amenaces.

19.00 h



Aitana Ferrer és mestra d’Infantil, cantant, presentadora i 
locutora. Actualment, l’artista valenciana presenta els maga-
zins radiofònics La caseta d’Aitana i L’escoleta en À Punt Ràdio. 
A més a més, pertany al col·lectiu La Factoria de Sons.

Vera Carrisal és una vocalista membre del grup valencià de 
música combativa Mafalda, que barreja ska, reggae, funk i hard-
core. Mafalda destaca per la seua actitud compromesa i unes 
lletres carregades de protesta social.

Mireia Vives (1981) és una cantant i rapera valenciana que va ini-
ciar la seua carrera a finals dels anys noranta en el grup Bakanal. 
Les rimes la portaren a encapçalar Rapsodes i, actualment, com-
parteix duet amb el guitarrista i cantant Borja Penalba.

Carme Laguarda va ser una de les creadores de la discogràfi-
ca Mésdemil, desapareguda en 2017 i que, durant els seus deu 
anys de vida, va aconseguir posar en el mercat 132 discos de 
grups valencians d’estils diversos.

Flora Sempere és vocalista en El Diluvi, un grup de música de 
folk modern que fusiona diversos estils musicals, com cúmbia, 
reggae, rumba, folk i música tradicional o d’arrel valenciana. 
A més a més, toca la bandúrria i s’encarrega de l’art i els dis-
senys del grup.

En els últims anys, les veus femenines s’han obert 
camí a poc a poc en el panorama musical valencià. 
Una nova fornada de cantants i compositores ha 
conquerit estils i gèneres en els quals, fins ara, no 
havien tingut massa representació i, fins i tot, camps 
com la producció musical. En aquesta taula redona, 
artistes de diverses generacions i estils ens conta-
ran la seua experiència personal en el món de la mú-
sica i ens parlaran de les seues expectatives de futur.

  Dijous 8 de novembre

a la Casa de Cultura d’Alzira

Taula redona: «La revolució de  
les dones en la música»
a càrrec d’Aitana Ferrer, Vera Carrisal, Carme Laguarda,  
Mireia Vives i Flora Sempere.
Modera: Violeta Tena

19.00 h

JORNADES CU LTURALS PLCA
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Una original jornada cultural i gastronòmica que 
inclou la visita a un celler DO València, amb tast de 
vins, així com una excursió al jaciment arqueolò-
gic ibèric de la Bastida de les Alcusses de Moixent. 
L’eixida ens permetrà degustar un menú típic 
d’aquest municipi de la Costera i es tancarà amb 
un recorregut per l’exclusiu castell i monestir de 
l’orde de Montesa ubicat en aquesta localitat. 

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.

 Dissabte 20 d’octubre

Visita guiada

Visita a la Bastida de les Alcusses  
de Moixent i al castell de Montesa
A les 9 hores, eixida en autobús des de la plaça del Regne d’Alzira.
Tornada prevista cap a les 18.15 h.

 9.00 h



  Del 23 d’octubre al 8 de novembre

«Aparadors literaris»

Establiments participants:
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
BB Belen Biosca
 Av. Sants Patrons, 24
Beset
 Plaça Major, 48
Camarena
 Plaça Major, 2
Carlin
 Av. Sants Patrons, 10
Casal de Sento
 c/ Riola, 8
CND Condor
 c/ Curtidors, 7
Copycolor
 c/ Norte, 1
Cunino
 c/ Francisco Arbona, 1
 c/ Correos, 6
 c/ Pérez Galdós, 61
 c/ Favareta, 54
 Plaça del Regne, 7
Deportes Sierra
 c/ Padre Castells, 8

Don Dino
 Plaça Generalitat, s/n
Enrique Sierra
 Av. Sants Patrons, 20
Erasmus
 Av. Luis Súñer, 1
Flores Raquel
 Plaça del Regne, 4
Grupo Sauco
 c/ Hort dels Frares, 56
La llibreria
 c/ Hort dels Frares, 5 
Llibreria-Papereria García  
i Garay
 c/ Xúquer, 18
Los Caprichos de Bea
 Plaça Major, 51
Marintima
 Av. Sants Patrons, 22
Marisa Martínez
 Av. Sucro, 1
Matoses
 c/ Dr. Ferran, 7
Metro
 Av. Sants Patrons, 32
Monamur  
(Elena March Sancho)
 c/ Calderón de la Barca, 5

Nadalgar
 c/ Horts dels Frares, 66
Nenufar
 c/ Benito Pérez Galdós, 27
Niclas
 c/ Calderón de la Barca, 2
Ópticas Santos Patronos
 Av. Sants Patrons, 18
Peluquería Rosa
 c/ Santa Teresa, 5-baix
Perfumería Prieto
 Plaça Major, 44
Porter
 c/ Costa, 4
Reme Sierra 
 Av. Sants Patrons, 31
Revert Joyeras
 c/ Santa Catalina, 5
Soho
 Av. Sants Patrons, 23
Top queens
 Av. Sants Patrons, 2
Trencanous
 c/ Pere Morell, 5
Trendy Fashion
 Plaça Major, 35

Les ciutats són grans generadores de cultura en 
tots els nivells i, de fet, el teixit comercial i associ-
atiu dels municipis té molt a veure en aquest pa-
per de promoció de la cultura a peu de carrer. Per 
això, els comerços locals són un ingredient vital en 
la vida cultural de qualsevol municipi.

Així, sumant-se a la celebració dels 30 anys dels 
PLCA, moltes botigues han decorat els seus apa-
radors amb motius relacionats amb els premis li-
teraris i frases extretes de les novel·les guanyado-
res en aquestes tres dècades de certamen, entre al-
tres. A més a més, aquests establiments disposaran 
de bosses de tela amb un disseny relacionat amb la 
lectura per a obsequiar els seus clients. Us animeu a 
recórrer aquesta ruta comercial literària?

JORNADES CU LTURALS PLCA



JORNADES CU LTURALS PLCA

«Menús literaris»

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/ Colon, 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

Els hostalers d’Alzira també s’han sumat a la cele-
bració del 30 aniversari dels Premis Literaris Ciutat 
d’Alzira, aportant el seu gra d’arena per integrar 
aquesta fita 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 pre-
parats per a l’ocasió. A més a més, els clients que 
tasten un d’aquests menús s’emportaran un llibre, 
obsequi de la Fundació Bromera per al Foment de 
la Lectura.

 Del 23 d’octubre al 8 de novembre

Podeu consultar els menús a www.premisliteraris.alzira.es



ALTRES ACTIVITATS

Dissabte 13 d’octubre
Gran Teatre d’Alzira

Divendres 19 d’octubre
Casa de Cultura

Soliloquio de grillos
A càrrec d’Umbriel Teatro.

Les foses comunes de la 
Guerra Civil pugen a l’escena-
ri del Gran Teatre d’Alzira.

Entrada única: 2 €.

Inauguració de la temporada del Club Cinema
Amb l’actuació d’Aljazzira Jazz Club.

Entrada lliure.

20.00 h

20.30 h

XVII MOSTRA NACIONAL  
DE TEATRE AMATEUR CIUTAT D’ALZIRA 2018

Diumenge 14 d’octubre
Gran Teatre d’Alzira

Dissabte 20 d’octubre
Gran Teatre d’Alzira

De la sort i de la mort
A càrrec de Pla i Revés.

Una comèdia d’embolics on 
la sort exerceix un paper fo-
namental.

Entrada única: 2 €.

Drácula
A càrrec de l’Agrupación 
Escénica Enrique Rambal.

L’ombra del comte Drácula 
es passejarà per l’escenari 
del Gran Teatre.

Entrada única: 2 €.

19.00 h

20.00 h



ALTRES ACTIVITATS

Dissabte 27 d’octubre
Gran Teatre d’Alzira

Dilluns 29 d’octubre
Saló d’actes de la Casa de Cultura

Les 7 diferències
A càrrec d’El Pont Flotant.

Aquest espectacle ens mostra en 
escena persones de trets físics i 
d’orígens ben distints: pells negres, 
blanques, rosses... Ulls allargats, 
redons... Llavis gruixuts, prims... Un munt de formes i colors que resumei-
xen la diversitat humana amb què convivim dia a dia.

Entrada única: 3 €.

Lliurament dels premis del 
XXIII Concurs Escolar de Dibuix
Convocat per la Regidoria d’Educa-
ció de l’Ajuntament d’Alzira.

L’exposició dels treballs més reeixits 
es podrà visitar del 29 d’octubre al 
10 de novembre a la Casa de Cultura d’Alzira.

19.00 h

18.30 h

TEATRE FAMILIAR

CONCURS DE DIBUIX

Diumenge 21 d’octubre
Gran Teatre d’Alzira

Culpable
A càrrec de  
Suc Teatre - La Tarumba.

Un drama inspirat en fets reals que 
no et deixarà indiferent.

Entrada única: 2 €.

19.00 h



Divendres 2 de novembre
Gran Teatre d’Alzira

Dimecres 7 de novembre
Centre de Formació de Persones Adultes

Dissabte 10 de novembre
Gran Teatre d’Alzira

Cuzco
A càrrec de Wichita Co I IVC Teatre del 
Poble Valencià.
Direcció i dramatúrgia: Víctor Sánchez.
Intèrprets: Bruno Tamarit, Silvia Valero.

Una parella viatja a Cuzco en un desesperat intent per salvar la seua rela-
ció. Durant el viatge, coneixen una sèrie de personatges que afectaran els 
propòsits de la seua travessia: una feliç parella d’espanyols amb els quals 
compartiran l’itinerari des de Cuzco fins al Machu Picchu; una italiana pre-
ocupada només per trobar la felicitat; un vell peruà i el seu fill, exiliats a 
l’Argentina, immersos en un viatge de redescobriment de la seua pàtria... 
Com a teló de fons, el passat inca i colonial, el terrorisme de Sendero 
Luminoso, la pobresa andina i el reflex d’una Espanya ferida de gravetat.

Entrada: 8 € (reduïda: 6 €).

Les boles del drac
A càrrec dels autors, Vicent Marco i  
Raúl Salazar.

Vicent Marco analitza en clau d’humor els re-
cords d’infantesa de la generació de lectors 
nascuts entre 1975 i 1992. Tot això acompa-
nyat per les divertides il·lustracions de Raúl 
Salazar.

L’acte inclou un divertit joc: qui trobe les bo-
les del drac tindrà premi!

Amelia, que no te corten las alas
A càrrec de Marea Danza.
Creació i direcció: La Teta Calva.

Premi Millor Espectacle de Dansa FETEN 
2018

A partir de la història d’Amelia Earhart, la primera dona a creuar l’Atlàntic 
pilotant un avió, La Teta Calva ha creat un espectacle per a Marea Danza on 
el ball flamenc i la dramatúrgia contemporània es fusionen. Un homenatge 
a totes les dones que fan dels problemes un paisatge llunyà, es fan fortes i 
s’alien amb els vendavals per a demostrar-nos que no hi ha res impossible.

Entrada única: 3 €.

20.30 h

19.30 h

19.00 h

TEATRE PER A JOVES I ADULTS

DANSA FAMILIAR

PRESENTACIÓ

ALTRES ACTIVITATS



PREMIS LITERARIS

Proclamació del veredicte  
del XIII Premi de Teatre  
Ciutat d’Alzira Palanca i Roca

Proclamació dels veredictes del  
XXIII Premi Fundació Bancaixa  
de Narrativa Juvenil, el  
XXIII Premi de Narrativa Infantil 
Vicent Silvestre i el III Premi 
Internacional d’Àlbum Il·lustrat 
Enric Solbes

Des de l’Ajuntament d’Alzira es farà públic el 
nom del guanyador del XIII Premi de Teatre Ciutat 
d’Alzira Palanca i Roca, dotat amb 6.000 euros.

Representants de la Fundació Bancaixa i 
d’Edicions Bromera faran públic el nom dels 
guanyadors del XXIII Premi Fundació Bancaixa 
de Narrativa Juvenil, dotat amb 16.000 euros; 
del XXIII Premi de Narrativa Infantil Vicent 
Silvestre, dotat amb 3.000 euros, i del III Premi 
Internacional d’Àlbum Il·lustrat Enric Solbes,  
dotat amb 12.000 euros.

 Divendres 26 d’octubre

 Divendres 2 de novembre



Venda de tiquets a la Casa de Cultura i a la Biblioteca Municipal d’Alzira,  
de 18 a 20 h del 19 d’octubre al 3 de novembre.

PREMIS LITERARIS

  Divendres 9 de novembre

a la Sala Rex Natura d’Alzira

Sopar de lliurament dels Premis20.30 h

Carol Borràs
Vicent Borràs
Núria Cadenes
Emili Casanova
Margarida Castellano

 Jurat del XXX Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira

Dotació: 16.000 euros

 Jurat del XIV Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General

Xavier Duran
Juan Francisco Fernández de Guevara Radoselov
Pascuala García Martínez
M. Dolores Real García
Soledat Rubio

Dotació: 12.000 euros

Ramon Ferrer
Gonçal López-Pampló
Alícia Martí
Fina Masgrau
Leandro Sagristà

 Jurat del XXIII Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil

Dotació: 16.000 euros



Artur Ahuir
Josep Ballester
Vicent García Perales
Àngels Gregori
Vicent Penya

  Jurat del XIII Premi de Poesia Ibn Hafaja

Dotació: 5.000 euros

Salvador Bataller
Pepa Juan Arinyó
Iolanda Muñoz
Josep Palomero
Jordi Verdú

  Jurat del XIII Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca

Dotació: 6.000 euros

Anna Ballester
Diego Gómez
Josep Gregori
Rosa Mengual
Lambert Penalva

   Jurat del III Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat  
Consorci Ribera i Valldigna

Dotació: 12.000 euros

Anna Esteve
Antoni Ferrando
Leo Giménez
Gustau Muñoz
Ramon Ramon

 Jurat del XX Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta

Dotació: 8.000 euros

Bernat Bataller
Beatriu Cajal
Immaculada Cerdà
Ximo Cerdà
Aida Ginestar

 Jurat del XXIII Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre

Dotació: 3.000 euros

PREMIS LITERARIS



SOPAR DELS PREMIS

 MENÚ

  CÒCTEL

Xupa-xup de xistorra

Saquets de cheddar

Barqueta de verdures brasejades amb capellà

  POSTRES

Coulant amb bromera de crema

Café i licors

  BEGUDA

Aigua mineral

Cervesa

Refrescos

Vi blanc i vi negre de la terra

Sorbet Rex

  PLATS PRINCIPALS

Lluç amb all cremat

Rellom ibèric amb crema de pebre i creïlles palla 

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



ORGANITZEN:

COL·LABOREN:

PATROCINEN:


