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Miguel és un xiquet que somia amb ser músic, però la 
seua família li ho prohibeix perquè el seu rebesavi, 
músic, els va  abandonar, i volen obligar a Miguel a ser 
sabater, com tots  els membres de la família. Per 
accident, Miguel entra en la  Terra i comença la seua 
aventura.

El pròxim dia 14 de juliol, per part de Creu Roja 
Ontinyent es realitzarà una xerrada sobre hàbits 
saludables i prevenció d'accidents domèstics. En 
aquesta xerrada treballarem sobre la importància de 
mantenir uns horaris i rutines, realitzar activitat física, i 
mantenir una alimentació saludable, entre altres. Quant 
a la prevenció d'accidents domèstics tractarem de 

11 de juliolDIUMENGE

14 de juliolDIMECRES

CINEMA A LA FRESCA “COCO”

22:00 hores | Plaça Palau
Entrada lliure amb invitació prèvia

16 de juliol
DIVENDRES

CONCERT EXTRAORDINARI D’ESTIU 
ORQUESTRA SIMFÒNICA 
SÚBITUS

23:00 hores | Plaça Palau
Entrada lliure fins completar aforament

10:00 hores | Llar del Jubilat
Entrada lliure / Places limitades

Públic familiar

David Garcia (guitarra i veu), Àlex Martínez (veu i 
guitarra), Cesc Domènech (bateria) i Tono 
Hurtado (baix i veu), ens presentarà el seu últim 
disc, "EL MAL PAS".

10 de juliolDISSABTE

CONCERT DEL GRUP VALENCIÀ 
“TARDOR”

23:30 hores | Passeig de l’Eixample
Entrada lliure amb invitació prèvia

Per a tots els públics

Per a tots els públics

NORMATIVA ACTIVITATS

RESERVA INVITACIONS

www.aielodemalferit.es

· Guardem distància de seguretat (1’50 mtrs).
· Ús obligatori mascaretes.
· Obligatori el pas previ pel punt de desinfecció ubicat a l’entrada.
· Accés a les activitats del Passeig de l’Eixample 1 hora abans. 
· L’ accés  al Passeig de l’Eixample es farà des de l’Av. Santíssim i el recinte romandrà tancat 
durant l’activitat. 
· Començat l’espectacle no  està permès l’accés al recinte.
· Tots els aforaments són limitats i una vegada assignats els seients es respectarà la distància 
entre ells i no es podrà moure ni canviar la seua distribució. 
· En totes les activitats per a públic familiar, els xiquets i xiquetes han d’estar acompanyats en tot 
moment,  per un adult.
· L’ accés i eixida a la Biblioteca es farà únicament per l’Eixample.

Les activitats on siga necessari invitació prèvia es 
podran reservar des de la web de l’Ajuntament

TALLER HÀBITS SALUDABLES I PREVENCIÓ 
D'ACCIDENTS DOMÈSTICS

Llar del Jubilat de 17:00 a 20:30h
* Requisits: tindre entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i no acudir en dejú.

DONACIÓDESANG
DIMARTS 20 de juliol

1’5 M
01 02 03

#CulturaSegura

Destinataris: Joves de 12 a 17 anys 
Inscripcions: A l’Ajuntament en horari de matí 
Preu: 2€ per activitat / 5€ totes les activitats  

Places limitades i grups reduïts!

Dimecres 8 de juliol 
Senderisme nocturn  / 19:30h – 22:30h. Casa de la Joventut.

Dimecres 14 de juliol 
Escape room al Casal  / 19:30h – 22:30h. Casa de la Joventut.

Dimecres 21 de juliol 
Game Party / 19:30h – 22:30h. Casa de la Joventut.

Dimecres 28 de juliol 
Què sopem? Taller de cuina / 19:30h – 22:30h. Casa de la Joventut.

INSCRIPCIONS, PROPOSTES I SUGGERIMENTS AL WHATSAPP del telèfon 648289628.

transmetre a la població unes idees bàsiques de primers auxilis en accidents 
quotidians com poden ser els talls, cremades, caigudes, intoxicacions, etc.

Us esperem!!!



17 de juliol
DISSABTE

CONTES A LA FRESCA AMB
Almudena Francés, Blai Senabre i 
Maruja “Genaro”

20:45 hores | Pati de la Biblioteca
Entrada lliure fins completar aforament

Amb el triomf de l'assistent virtual 'Conchi', Javier 
(Santiago Segura) s'ha convertit en líder del xat de  
mares i tot marxa sobre rodes. Sembla tindre-ho tot baix 
control, però la notícia inesperada de l'arribada d'un nou 
bebé ho posa tot potes enlaire. I per a rematar, arribarà 
la sogra.

25 de juliolDIUMENGE

CINEMA A LA FRESCA
“PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 2”

22:00 hores | Plaça Palau
Entrada lliure amb invitació prèvia

Públic familiar

20:30 hores | Plaça Palau
Places limitades per ordre d’inscripció

Un viatge musical divertit, teatralitzat i amé amb músics i 
veus en directe, carregat d'anècdotes i curiositats. Un 
acostament a la vida i cançons més emblemàtiques de totes 
elles. Un homenatge a la memòria de les quals ja no estan i un 
reconeixement a les quals encara lluiten al peu del canó.

31 de juliolDISSABTE

MUSICAL FUEGO VIOLETA

25 ANIVERSARI VOLUNTARIAT 
AMBIENTAL “Els Mags de les 
Estreles”
Ruta Teatralitzada

23:30 hores | Passeig de l’Eixample
Entrada lliure amb invitació prèvia

Concert de cambra a càrrec de l'Orquestra de la 
Comunitat Valenciana i recitals del Centre de 
Perfeccionament.

24 de juliolDISSABTE

CONCERT DE CAMBRA
“LES ARTS AMB TU”

21:00 hores | Plaça Palau
Entrada lliure fins completar aforament

Nit a la fresca i de cançons. Música al Palau, 
balls i emocions. Ens retrobem amb les 
nostres tradicions.

30 de juliol
DIVENDRES

BALL D’ESTIU AMB 
La Solana Grup de Danses i la 
Rondalla i Danses la Comarcal 

23:00 hores | Plaça Palau
Entrada lliure fins completar aforament

Un total de dotze cançons donen vida al segon disc 
dels valencians.. Al Pop Rock independent se li 
suma un  component melòdic, segell indiscutible de 
la banda. En “Supernova” ens trobem una mescla 
contemporània que encaixa a la perfecció amb les 
lletres profundes i el so contundent de la bateria i 
les guitarres Rock.

CONCERT JOVE “VALIRA”

Riure en Valencià és un espectacle d'humor a càrrec 
de Maria Juan, Carlos Amador i Saray Cerro, tres 
humoristes valencianes que ens faran passar una nit 
entre risses.

5 d’agostDIJOUS

NITS D’HUMOR AL PASSEIG DE 
L’EIXAMPLE “RIURE EN VALENCIÀ”

22:30 hores | Passeig de l’Eixample
Entrada lliure amb invitació prèvia

22:30 hores | Passeig de l’Eixample
Entrada lliure amb invitació prèvia

Un esdeveniment musical únic per rendir tribut al nostre 
estimat cantant aieloner, de la mà de Raúl Jorques i amb 
la col·laboració d’altres cantants aieloners. 

Durant l’espectacle Vicente Alventosa ens conduirà per 
la vida i èxits musicals de Nino Bravo. 

3 d’agostDIMARTS

FESTIVAL HOMENATGE A
NINO BRAVO

23:00 hores | Passeig de l’Eixample
Entrada lliure amb invitació prèvia

19:00h. Homenatge a Leandro I
 
19:15h. Partida de professionals
Marrahí i Tonet IV VS Vercher i Brisca 

18 de juliolDIUMENGE

HOMENATGE A LEANDRO
“Juan José Calabuig Malchirant”

19:00 hores | Trinquet d’Aielo de Malferit
Entrada lliure fins completar aforament

Per a tots els públics

Arriba a la nostra població «Concert Kids», un 
espectacle musical per a tota la família on Gisela, una 
fada màgica, carismàtica i amb veu angelical, ens 
introduirà en un fantàstic i apassionat viatge de moltes 
aventures Disney. Un recorregut musical ambientat en 
un món màgic, fent parada en cançons com  "Aquella 
Estrella de Allá", "Sueña", "Colores en el viento" entre 
moltes altres més...

7 d’agostDISSABTE

MUSICAL DISNEY
GISELA, LA VOZ DE DISNEY

22:00 hores | Passeig de l’Eixample
Entrada lliure amb invitació prèvia

8 d’agostDIUMENGE

MASCLETÀ NOCTURNA

00:00 hores | Explanada de les Eres

Públic familiar

Públic familiar

Un espectacle on ens divertirem, riurem, cantarem i ballarem tots junts. També ens 
identificarem amb els seus populars i entranyables cançons i ens omplirà l'ànima 
d'emocions inoblidables.

Per a tots els públics

Per a tots els públics

Contes a la fresca, una proposta lúdica ideal 
per a les nits d’estiu. Contes a la fresca posa en 
valor la narrativa oral i impliquem diferents 
generacions. 

Primer serà la veïna del poble Maruja Malchirant “Maruja Genaro” la que conte una 
història als assistents i després actuarà el contacontes professional Blai Senabre 
i Almudena Francés (coordinadora). 

Per a tots els públics


