
AGENDA SOCIO CULTURAL 

AJUNTAMENT D’AIELO DE MALFERIT
www.aielodemalferit.com

ABRIL – MAIG 2019

Suma’t al Rosa!
Suma’t al  FESTIVAL
a benefici de la lluita
contra el Cancer!

CAMPANYA D’ANIMACIO 
LECTORA 2019

“Escolta-contes amb el 
Llombrigol Rondallaire”
 
“T’estimo… i tu?”, així comença “Amb bogeria” d’Émile 
Jadoul. Petits i grans gaudireu d’una bonica i tendra 
història en què un gat renunciarà a tenir al seu costat al 
peix, a qui estima molt, per tal de donar-li allò que ell més 
necessita per viure: llibertat Un llibre amb un final que us 
deixarà un somriure als llavis!

Biblioteca Publica Municipal.
A partir de les 12 del migdia. Per a públic familiar. 

Entrada lliure. Places limitades.

19 Diumenge
Maig

MATINAL MOTERA 2019

Concentracio i volta motera per la localitat, musica en 
directe, stands de venta, animacio per a tots els publics, ... 
Organitza MotoClub Xarquim.
Esmorzar, detall de l’ event i tiquet de rifa: 8 euros

Pati del Grup Nou
A partir de les 9 hores. Entrada lliure.

05 Diumenge
Maig

06 Dissabte
D’abril

ARMIDAM, La Solana Grup de Danses i la 
Colla de dolçainers d’Aielo de Malferit  
presenta.... “BALLANT DE CAP”.

Una cercavila de recuperació de tradicions populars 
valencianes lligades al ball i a la música.
Us esperem a l’Eixample on donarem inici a la gran festa 
que recorrerà els següents carrers: Eixample, Carrer 
Major, Carrer Canonge José Ortiz, Plaça Sant Engraci 
(Placeta de l’hostal), Carrer Església i Plaça del Palau.

Inici: 17:30 h al Passeig de l’Eixample.

05 Diumenge
Maig

TEATRE EN FAMILIA  
Geronimo Stilton.

Un musical interactivo con 7 canciones originales

“Alguien ha robado un famosísimo cuadro en el Museo 
del Prado... ¡Y resulta que, por una extraña coincidencia, 
estoy precisamente aquí, en Madrid, con mi amigo el 
detective Metomentodo!”
GÉNERO Infantil. Público familiar.
DURACIÓN 55 minutos.

19 h. Auditori Municipal
Entrada 3 euros.

Venda anticipada en la Ludoteca Municipal.
Recaptació a benefici dels festers i feteres 2019

Un espectacle a favor  de la solidaritat i la sensibilització 
social amb musica, ball, teatre, humor, diversio,...

Una iniciativa solidària a  benefici dels programes d’ investigació  
i tractament que promou l’Associació Espanyola de Lluita 
Contra el Càncer, organitzada per l’ associacio TYRIUS-Aielo i la 
Junta Local de la AECC  amb la col.laboracio desinteressada de 
comerços, empreses  i associacions locals.

19 h. Auditori Municipal
Donatiu: 3 euros

11 Dissabte
Maig

III EDICIO CONGRES DE 
DESENVOLUPAMENT HUMA.

“Vivir con plenitud”

 TODOS JUNTOS POR UN MUNDO MEJOR

Contaremos con stands de productos ecologicos, comida 
vegetariana, complementos de Yoga, ludoteca, actividades para 
niños... Tráete tu esterilla, si tienes, y anímate a disfrutar de un 
dia TRANSFORMADOR.

De 9 a 20:30 hores.
Centre Social i Cultural d’ Aielo de Malferit.

Activitats gratuites i obertes al public en general.

8.30h. Benvinguda amb  “Yogui Tea” i dolços cassolans.
9h. Meditació, mantres i presentació del congrés.
10:30h. Classe de Ioga amb mantres i música en directe.
12h. Conferencia "Como VIVIR con plenitud".
13h. Taller “Desarrolla tu auto conocimiento”.
14h. Dinar i descans.
15:30h. Taller “Relajación con cuencos”.
16:30h. Conferencia “La felicidad. Un Viaje interior”.
17:30h.
- Classe de Ioga.
- Taller “Meditación y mantras”.
18:30h. Conferencia
“La felicidad no es un derecho...ES UN DEBER”.
19:30h. Concert “Música para el ALMA”.

12 Diumenge
Maig

Una iniciativa de:
www.yogui-urbano.com
655257174
talentoyyoga@gmail.com
Ajuntamentd’ Aielo de Malferit



LA TORRE SENSE PRINCESA. Contacontes
El rei de l’Est té un castell 
perfecte. Només li falta la 
princesa per a la torre. 
Ansiós per trobar-la, fa 
pregonar un anunci cercant 
candidates. I a partir d’eixe 
moment, passen les coses 
més inexplicables. M’acom-
panyes a la torre? Històries 
de prínceps i princeses poc 
convencionals. 

Alumnat d’ infantil del CEIP 
Sant Josep.
BIBLIOTECA.
Vesprada 15’45h

08 Dilluns
D’abril

Contacontes. (ALGUNES)...COSES IMPORTANTS.

Les mateixes coses són importants, i no ho són. Tot depén de 
qui se les mire. Dormir de tiró, les verdures o rentar-se les 
mans, són coses importants per a alguns. Però per a altres, es 
més important perseguir granotes, tastar les flors o remenar 
calaixos.

Alumnat EIM La Serratella.
BIBLIOTECA.

Mati 11h. Biblioteca.

INAUGURACIÓ del MUR: “PARAULES LILA”.
En  col·laboració amb el Grup de Voluntariat Lector de l’ Escola 
d’ Adults es llegira un manifest i és col·locaran les primeres 
paraules LILA per la igualtat de genere. Invitant a tota la gent a 
participar i aportant  les seues paraules.

Eixample 18’30h.

MUJERES DE AMBOS LADOS. Sessio  per a públic adult.

Mujeres de ambos lados, con peculiares historias de pasiones y 
vida. Cuentos a dos voces, que como puentes, hacen posibles 
encuentros.

Eva  Andújar i Marcelo Guerreo. Biblioteca. 19’30h.

05 Divendres
D’abril

Programa de formació40ª EDICIÓ SETMANA DE LA LECTURA. Del 5 al 12 abril 2019 
“PARAULES LILA”

Acte de presentacio del  GRAN LLIBRE i lliurament 
dels  Premis “Millors Lectors del 2018”

amb l’ animacio d’ Aielo Naps.

Pati Biblioteca 18’30h.

11 Dijous
D’abril

FESTA de BENVINGUDA per a l’ alumnat de l’ EIM La Serratella  
a càrrec de Llombrigol Rondallaire 
Biblioteca 11h.

BERENAR POPULAR  I  FESTA CLOENDA. 
A càrrec de  Joves per la Diversio.
Pati Biblioteca 18h.

12 Divendres
D’abril

XANO-XANO. CONTACONTES per a públic familiar.

Narracio i musica en directe
“Per molt que busqueu, toll més 
animat no trobareu
Un cuquet espavilat, viu la vida 
mesurant
Ratolins ací i allà, que no paren 
de buscar.
Les granotes cantarines que 
juguen a les fugines
Fins les pedres, ves per on, van i 
amaguen un tresor
Jo he dit, que no el busqueu
Toll més animat, no trobareu!”

Eva Andújar  i Ester Andújar 
-Biblioteca 12h.

07 Diumenge
D’abril

09 Dimarts
D’abril

PHOTOCOL “POSA’T LES ULLERES LILA”

Taller-joc fotogràfic.
A càrrec de Noelia Vidal.

Public familiar

BIBLIOTECA.
Vesprada 18h.

CUENTOS ANIMALESCOS.Contacontes.

Un repertori d’ histories  plenes d'animals provinents de contes 
actuals, de la literatura infantil clàssica o de la tradició oral 
antiga. Històries amb  missatges que ens ajuden a créixer en 
comunitat, a afrontar els reptes i a somiar un món divers i ple 
d'oportunitats.

Alumnat d’ infantil
del CEIP Sant Josep.

BIBLIOTECA.
Vesprada 15’45h.

09 Dimarts
D’abril

Fabrica de Paraules presenta ...
LA TEJEDORA DE VERSOS.

Un nou dia comença per "la Teixidora"; un dia com qualsevol 
altre. Traginant de la casa al corral, del camp a la cuina, de la llar 
a la quadra ... Un dia ple d'agulles, sabó, llavors, olles i animals. 
Però també, un dia ple d'emocions, de petits jocs, de records, de 
poesia ...

Auditori Municipal.11:15h.
Alumnat Primaria CEIP Sant Josep.

10 Dimecres
D’abril

CLUB DE LECTURA “Josefa Colomer”,

Convida a tothom a la tertúlia literària d’ “ELS SECRETS DE LA 
CASA VERDA”, amb la presència de l’autora Mariló Sanz Mora.

BIBLIOTECA. Vesprada 19h.

10 Dimecres
D’abril

CONCERT DE SETMANA 
SANTA 2019
 
Amb l’arribada del Diumenge de Rams la UNIÓ MUSICAL 
D’AIELO commemora la Setmana Santa amb el 
tradicional concert, baix la direcció de Miguel Angel Grau 
Martinez.

Auditori Municipal d’ Aielo.
13 hores. Entrada lliure.

 

14 Diumenge
D’abril

“III Pujada al Teleraco”

Cal dur roba i calçat adequat, aigua i esmorzar.
L’ organització aportarà beguda, “picaeta” i cafè.
Distancia 11 km. Durada aproximada 4’5 h.

Eixida 8 hores des de l’ ermita.
Activitat gratuïta.

Organitza:

07 Diumenge
D’abril

III JORNADES DE MUNTANYA 
A AIELO DE MALFERIT

08 Dilluns
D’abril

08 Dilluns
D’abril


