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BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL - Novembre 2022

AIELO DE MALFERIT Capital Cultural Valenciana 2022

Diferents obres fotogràfiques indaguen en la memòria i en el 
paisatge com a elements configuradors de la identitat, 
determinants en la construcció del caràcter i la singularitat de 
l’individu i la col·lectivitat. 
ARTISTES: Irene Grau (València, 1986), Pilar Beltrán (Castelló de 
la Plana, 1969), Ana Teresa Ortega (València, 1952) i Bleda i 
Rosa (Castelló de la Plana, 1969).

5 de novembre
DISSABTE

DIVENDRES

23.00 hores |
Passeig de l’Eixample
ENTRADA 3€

19 de novembre
DISSABTE

18.00h. Recollida dels nous músics i cercavila.
19.30h. Missa en honor a Santa Cecília.

26 de novembre
DISSABTE

19.30h. Concert en honor a Santa Cecília, a càrrec de la 
UMA.  A l’Auditori Municipal. ENTRADA LLIURE.

3 de desembre
DISSABTE

19.00h. Cercavila musical.
19.30h. Concert en honor a Santa Cecília, a càrrec de la Banda 
Jove de la UMA.  A l’Auditori Municipal. ENTRADA LLIURE.

Concert de música

4 de novembre
18.15h | Sala Exposicions 
Ajuntament Aielo de Malferit

De dilluns a divendres de 10.30 a 14.00 hores

Inauguració
MIRADES A
LA MEMÒRIA
Exposició d’Art Contemporani de la Generalitat Valenciana

DIJOUS
24 de novembre
19.30h | Biblioteca Degà Ortiz i Sanz
ENTRADA LLIURE
Presentació de
“GUILLEM”  El llibre

Del 4 de novembre de 2022 al 8 de gener de 2023

GUILLEM AGULLÓ I SALVADOR   - La Filmoteca

A més de conèixer el llibre i la història de Guillem Agulló, conversarem 
amb l'autora, Núria Cadenes, de com va afrontar el llibre. 

DIUMENGE
27 de novembre
18.00h | Auditori Municipal d’Aielo 
de Malferit   ENTRADA LLIURE

PATRONA DE LA MÚSICA

“LA MORT DE GUILLEM”  
La pel·lícula
Projecció de la pel·lícula "La mort de 
Guillem" amb la presència de Jany Collado, 
actor que interpreta a Guillem. 

VALIRA I MALUKS

5 de novembre
DISSABTE

12.00 hores | Tardeo al Passeig de 
l’Eixample

Tardeo amb la música de JOTA JAYBERS 
versionant les millors cançons del pop-rock 
en castellà. Comptarem amb servici de barra 
i tapes (Centre Social). 

TARDEO AMB
JOTA JAYBERS
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EL TOCADISCOS DE 
JOAN FUSTER
Teatre / Música

Saps que passa quan obris una caixeta de música? Doncs que el món 
comença a rodar al seu compàs. S'estrena amb ritmes com l'ska, la salsa i fins 
i tot el hip hop.
Amb la col·laboració de Llombrígol Rondallaire i Associació Juvenil Casa de la Joventut.

Trencadís Produccions, després d’ èxits com  
“Pinotxo”,  “Aladin un musical genial”, “Alicia en el 

país de las maravillas”,… torna al nostre poble amb “Viatge a Oz, el Musical”, 
una proposta per a tota la família..

13 de novembre
DIUMENGE

12.30 hores | Explanada Centre 
Social (Passeig de l’Eixample) 
ENTRADA LLIURE

FACTORIA DE SONS
Concert per a tota la família

13 de novembre
DIUMENGE

18.00 hores | Auditori Municipal  
ENTRADA 3€

Viatge a Oz, El Musical
Teatre per a tota la família

20 de novembre
DIUMENGE

18.30 hores |  Auditori Municipal 
ENTRADA 3€

6 de novembre
DIUMENGE

18.30 hores |  Auditori Municipal 
ENTRADA LLIURE

Rocío por Rocío 
“Tributo a la más grande” amb Rocío Durán

'El tocadiscos de Joan Fuster' és un
espectacle teatral prenyat de música amb  les cançons d'en Raimon, 
en Lluís Llach, la Maria del Mar Bonet, l'Ovidi Montllor, el Tall o el Pi de 
la Serra.
Un espectacle de música en viu on Laura Navarro, Adriana Sena, 
Laura Rausell, Enrique Jerónimo, David Barberà, Pau Alabajos, Mireia 
Vives, Feliu Ventura, Meritxell Gené i els actors Alfred Picó i Lara 
Salvador canten en directe alguns dels himnes més simbòlics de la 
generació predecessora i rendeixen homenatge a Joan Fuster al 
centenari del seu naixement.

AFORISMATS
Representació i col·loqui 
posterior
*Sessió concertada amb Instituts.

11 de novembre
DIVENDRES

12.00 hores |  Auditori Municipal 
ENTRADA 2€

9a FIRA NACIONAL
ORNITOLOGIA 
D’INTERCANVI

DISSABTE I DIUMENGE

CEIP Sant Josep de Calassanç  |  
Dissabte: 9 a 13.30h. i de 16 a 20h.
Diumenge: 9 a 13.30h.

Moguts per l’esperit irreverent i 
antidogmàtic de Joan Fuster, hem jugat 
a barrejar els seus aforismes amb 

música electrònica i danses urbanes. Una proposta híbrida i mestissa per 
a espais no convencionals que introdueix elements d’interacció amb el 
públic assistent. Una experiència de la qual eixirem aforismats.

LA FILMOTECA
Cinema / Concert

12 de novembre
DISSABTE

18.00 hores |  Biblioteca Degà 
Ortiz i Sanz  ENTRADA LLIURE

Visionat amb música en directe de la 
pel·lícula de 1928  “Regiones de España. 
Aielo de Malferit (1928). Fábrica de 
licores anisados, jarabes y vermuts. 

Vda. De Juan Mompó. Casa Fundada en 1888” i altres materials audiovisuals 
recuperats per la FILMOTECA  amb Aielo de Malferit com a protagonista.

És un espectacle diferent on s'uneixen la 
professionalitat de l'elenc de músics i l'elegància, 
la passió, la força, l'art i la simpatia de la gran Guanyadora de Guanyadors 
de les tres primeres edicions del programa “A tu vera”.
En aquest espectacle, podrem gaudir de les meravelloses facetes que 
dominava Rocío Jurado… la cobla, la cançó lleugera i el flamenc amb 
cançons com  “Se nos rompió el amor”, ”Señora”, “Como una ola”, etc...

12 i 13 de novembre

19 de novembre
DISSABTE

19 de novembre
DISSABTE

12.00 hores | Tardeo al Passeig de 
l’Eixample (junt a la Policia)

Amb la música en directe del grup “Suite Rumba” i la col·laboració de la 
Cafeteria La Plaça, Bar del Jubilat i Bar Bicicleta.

TARDEO AMB SUITE RUMBA

20.00 hores | Auditori Municipal

Bésame 2.0 és el resultat d'una proposta de dansa 
i teatre participativa i personal que treballa el 
tema de la violència de gènere d'una manera íntima 

i propera atès que compta amb el treball de l'actriu i ballarina Pepa Cases, i 
d'una pedagoga i que s'estableix com a nexe escènic entre la intèrpret i els joves 
d'una manera més objectiva i dinàmica.

Espectacle
BÉSAME 2.0 amb Pepa Cases


