Programació
Pobles del Nord
BENIFARAIG			

C/ L’Eliana

26

21/11/2020, 17:15 h. Teatre infantil. Ameba Teatre: El día de Ramiro. Públic infantil.
Espectacle on la narració, les titelles amb objectes, el clown i la música en directe
es combinen per a contar la història d’este viatge cap a un món en miniatura eixit
d’una gran caixa.
21/11/2020, 18:30 h. Cinema mut a l’aire lliure més música en viu: Buster Keaton
amb Swinglöide Trio. Tots els públics.
Amb una empremta marcada pel swing manouche, el trio compon i adapta la seua
pròpia banda sonora original, remarcant i subratllant els compassos dels còmics
en la pantalla. Benjamin Thevenon, guitarra; Isabella Láuzara, violí; Carlos Llidó,
percussió.
22/11/2020, 12:30 h. Concert de música pop, a càrrec de Natali McPears. Públic jove/
adult.
Trio acústic format per Natali McPears, veu; Pablo Monleón, guitarra; i Javi Cambra,
saxo, versionant temes de soul i rhythm & blues.

BORBOTÓ			

26

23/10/2020, 19:00 h. Espai al Club de Jubilats. Activitat participativa veïnal. Pobles
en Peu d’Art: Memòries del nostre poble. Tots els públics.

31/10/2020, 20:00 h. Concert de música tradicional valenciana. Dos pal sac, a càrrec
de Pep el Botifarra. Tots els públics.
Acompanyat només per una guitarra, Pep Gimeno “Botifarra” passa revista al
seu repertori habitual, format per jotes, fandangos, cants de batre, masurques,
havaneres, malaguenyes, granaïnes, romanços, i alguns temes que sols interpreta en
este format a duo.

LES CASES DE BÀRCENA

26

06/11/2020, 18:00 h. Espai de l’alcaldia. Activitat participativa veïnal. Pobles en Peu
d’Art: Mirades al nostre poble. Tots els públics.
08/11/2020, 12:30 h. Placeta del Poble. Concert de banda. Sociedad Musical Amics
de la Música de Benifaraig. Director: Jaume Castelló Moragón. Tots els públics.
Pertanyent a la Cosomuval.
13/11/2020, 18:00 h. Espai de l’alcaldia. Activitat participativa veïnal. Pobles en Peu
d’Art: Mirades al nostre poble. Tots els públics.
21/11/2020, 12:00 h. Espai de l’alcaldia. Jornada d’Arts Vives. Pobles en Peu d’Art:
Instal·lacions d’art al carrer. Tots els públics.
15/11/2020, 12:30 h. Placeta del Poble. Exhibició i taller de dansa oriental. Sara
Guirado Oriental Dance Expressions: Mediterráneo. Tots els públics.
Mostra didàctica de les diferents danses que hi ha als països de la Mediterrània.

30/10/2020, 19:00 h. Espai al Club de Jubilats. Activitat participativa veïnal. Pobles
en Peu d’Art: Memòries del nostre poble. Tots els públics.

MASSARROJOS

15/11/2020, 12:00 h. Parc de Santana. Circ. Gran Fele: Circo Mínimo. Públic familiar.
Històries de dos pallassos que són una successió de disbarats lligats a situacions
increïblement divertides.

08/11/2020, 11:00 h. Espectacle musical. Artea Espai: Cuentos de piratas. Públic
infantil.
Obra on els pirates busquen grumets que s’embarquen en noves aventures. Actors:
Juanjo Fornás, Miquel Aparisi, Iván Cervera, Empar Esteve, Paula Sanchis i Tania
Fernández.

15/11/2020, 13:00 h. Parc de Santana. Teatre d’improvisació, a càrrec de Subit! Públic
jove/adult.
Els actors s’enfronten al desafiament de crear escenes basades en les propostes del públic.
22/11/2020, 11:00 h. Espai al Club de Jubilats. Jornada d’Arts Vives. Pobles en Peu
d’Art: documental Empremtes d’art i vida a Borbotó. Tots els públics.

CARPESA			

Plaça del Poble

26

31/10/2020, 12:30 h. Espectacle de circ. XA! Teatre: The Audition. Públic jove/adult.
Espectacle còmic que mostra la lluita –sempre còmica– entre dos aspirants
disposades a tot en un càsting per a fer-se amb un paper en El llac dels cignes.
31/10/2020, 19:00 h. Monòleg d’humor. Piter Pardo: Monòlegs màgics. Públic jove/
adult.
Espectacle on l’humor ompli cadascun dels gestos i paraules, generant sorpresa i
riallades incontrolades.

Plaça de la Llotgeta (zona de vianants)

08/11/2020, 12:00 h. Espectacle de màgia i humor: El Mago Piter. Tots els públics.
Espectacle de màgia i humor per a públic de zero a cent anys.
15/11/2020, 12:00 h. Concert líric. Saga Producciones. Tots els públics.
Recorregut per les peces més significatives de la sarsuela (La tabernera del puerto,
Luisa Fernanda, La Marchenera, El gato montés...) a càrrec d’una soprano, un tenor
i un pianista.

MAUELLA

BENIMÀMET

		

14/11/2020, 12:00 h. Espai de l’alcaldia. Activitat participativa veïnal. Pobles en
Peu d’Art: Mirades al nostre poble. Tots els públics.
22/11/2020, 12:00 h. Plaça de Sant Benet. Concert de música popular. Las Reinas
Magas: Cançons de tardor. Tots els públics.
Concert amb un programa variat de música popular, a càrrec de M.ª José Peris i Ana
Conca, veus; Rosa Sánchez, acordió; i Úrsula Segarra, arpa.
29/11/2020, 12:30 h. Plaça de Sant Benet. Poesia. David Vidal: Romancer. Públic
jove/adult.
Espectacle de poesia i humor en què s’exposen els textos i les formes de recitar
dels nostres avantpassats.

POBLE NOU

		

26

31/10/2020, 17:30 h. Plaça de l’Ajuntament. Teatre de titelles. Teatro La Estrella:
Caputxeta i altres llops. Públic infantil.
Versió barrejada dels clàssics infantils “Caputxeta vermella” i “Pere i el llop”,
explicada de manera divertida i sorprenent pels pallassos Coscorrito i Cuchufleta.
31/10/2020, 19:30 h. Plaça de l’Ajuntament. Concert. Cor Universitari San Yago:
Música coral en família. Director: Pau de Luis i Alba. Tots els públics.
Viatge per les músiques corals del món, mitjançant activitats interactives en les
quals el públic participa, i que sens dubte distrauran a grans i menuts.
28/11/2020, 12:00 h. Espai de l’alcaldia. Jornada d’Arts Vives. Pobles en Peu d’Art:
Murmuris de Poble Nou, recorregut sonor, Tots els públics.

Pobles de l’Oest
BENIFERRI		

C/ Vicent Tomàs i Martí

62-99-N3

06/11/2020, 17:00 h. Dansa contemporània. EnÁmbar Danza: Mukuki. Públic
familiar.
Espectacle en el qual colors, moviment i música ens transporten a un univers
hipnòtic i molt “cuqui”. Idea i direcció: Cristina M. Gómez. Coreografia: Cristina M.
Gómez amb Helene Gómez, Sandra F. Blanco i Noelia Arcos. Ballarines: Helena
Gómez, Sandra F. Blanco i Cristina M. Gómez
08/11/2020, 12:00 h. Concert de la Unió Musical Centre Històric. Director: Carlos
Jiménez. Tots els públics. Pertanyent a la Cosomuval.
14/11/2020, 18:00 h. Cinema mut a l’aire lliure més música en viu: Buster Keaton
amb Swinglöide Trio. Tots els públics.
Amb una empremta marcada pel swing manouche, el trio compon i adapta la seua
pròpia banda sonora original, remarcant i subratllant els compassos dels còmics en la
pantalla. Benjamin Thevenon, guitarra; Isabella Láuzara, violí; Carlos Llidó, percussió.

Anfiteatro del Parque Lineal

62-N3

07/11/2020, 18:00 h. Cinema mut a l’aire lliure més música en viu: Charlie Chaplin
amb Fernando Herrera Jazz-Tango Quartet
A partir d’una fusió d’estils i amb un estudiat treball sobre la banda sonora original, el
quartet dirigit per Fernando Herrera remarca els compassos de Charlot en la pantalla.
Fernando Herrera, piano; Tico Porcar, bateria; Pedro Alarcón, contrabaix; Javier Feltrer,
clarinet.
14/11/2020, 17:00 h. Concert de música tradicional valenciana. Dos pal sac, a càrrec
de Pep el Botifarra. Tots els públics.
Acompanyat només per una guitarra, Pep Gimeno “Botifarra” passa revista al seu
repertori habitual, format per jotes, fandangos, cants de batre, masurques, havaneres, malaguenyes, granaïnes, romanços, i alguns temes que sols interpreta en este
format a duo.
22/11/2020, 12:00 h. Màgia. Hago chas y Aparisi a tu lado, a càrrec de Rubén Aparisi.
Per a tots els públics.
Màgia amb objectes quotidians amb un resultat sorprenent i inesperat. Bon rotllo
contagiós.

Pobles del Sud
CASTELLAR-L’OLIVERAL

C/ dels Arbres

14

7/11/2020, 18:00 h. Poesia. Estellés: de mà en mà, a càrrec de Francesc Anyó i Borja
Penalba. Públic jove/adult.
Espectacle on Francesc Anyò i Borja Penalba perpetren, diuen, riuen, canten,
ploren i mengen Estellés; una barreja de veus i músiques amb una senzilla posada
en escena, on els veritables protagonistes són els versos de Vicente Andrés
Estellés.
15/11/2020, 12:00 h. Concert. Cor Universitari San Yago: Música coral en família.
Director: Pau de Luis i Alba. Tots els públics.
Viatge per les músiques corals del món, mitjançant activitats interactives en les
quals el públic participa, i que sens dubte distrauran a grans i menuts.

CULTURA ALS POBLES DE VALÈNCIA és una iniciativa de la
Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals, que sorgix com
una aposta per la descentralització de la cultura, l’accés lliure
i igualitari de la ciutadania a l’oferta cultural de la ciutat i la
posada en valor dels nuclis de població singulars com són els
Pobles de València.
Una ocasió per a oferir unes programacions culturals que
donen protagonisme als diferents espais de la ciutat. Una
proposta de participació activa i una invitació a la ciutadania
per a reivindicar els espais de proximitat com a generadors i
receptors d’activitat cultural.
CULTURA ALS POBLES DE VALÈNCIA vol ser una ferramenta
de comunicació que acoste el llenguatge comú de la cultura a
la ciutadania dels diferents espais de la ciutat. És també una
mostra del valor que atorguem a la diversitat, al territori i a les
persones. El nostre desig és que els 18 nuclis de població que
conformen els Pobles de València gaudisquen i facen propi este
projecte, que engloba més de 60 activitats.
Pobles del Nord, Pobles de l’Oest i Pobles del Sud compartixen
el protagonisme de la programació dissenyada per a esta
ocasió des de l’Àrea de Cultura, amb l’objectiu de constituir
una peça més del trencadís cultural que enriquix la ciutat,
juntament amb la resta d’iniciatives de participació cultural
que es desenvolupen gràcies a la gestió descentralitzada en
tots els àmbits municipals.

21/11/2020, 18:00 h. Concert de música tradicional valenciana. Dos pal sac, a càrrec
de Pep el Botifarra. Tots els públics.
Acompanyat només per una guitarra, Pep Gimeno “Botifarra” passa revista al
seu repertori habitual, format per jotes, fandangos, cants de batre, masurques,
havaneres, malaguenyes, granaïnes, romanços, i alguns temes que sols interpreta
en este format a duo.

Col·laboren:

			
Plaça del Marqués de Valterra
EL PERELLONET

FAITANAR		 Parc central de Sociòpolis
(al costat del carrer d’Ignacio Hernández Hervás)
14/11/2020, 12:30 h. Espectacle musical. Artea Espai: Cuentos de piratas. Públic
infantil.
Obra on els pirates busquen grumets que s’embarquen en noves aventures. Actors:
Juanjo Fornás, Miquel Aparisi, Iván Cervera, Empar Esteve, Paula Sanchis i Tania
Fernández.
15/11/2020, 11:30 h. Concert. Mediterranean Guitar: Rock Road Trio. Tots els
públics.
Concert pedagògic sorprenent i innovador que presenta la formació i la història de
la banda de rock a través d’instruments clàssics. Toni Cotolí, guitarra; Gloria Aleza,
cello; Eva Dinora, veu.
15/11/2020, 12:30 h. Monòleg d’humor, a càrrec d’Álex Martínez. Públic jove/adult.
L’actor pertany a València Comedy, i combina l’stand up comedy amb la música en
clau d’humor.

				
Plaça del Riu Segura
EL FORN D’ALCEDO

9-14

31/10/2020, 12:30 h. Teatre de titelles. Muppetece Teatro: Eko, el aviador. Públic
familiar.
Conte amb titelles en el qual Eko relata la seua experiència amb un xiquet especial
en mig del desert del Sàhara. Direcció: Iván Soler.

25

15/11/2020, 11:30 h. Contacontes. El Gran Jordiet: La maleta de Jordiet. Públic
infantil.
Sessió de contes amb humor, tendresa, valors i un toc de màgia, a càrrec de Jorge
Juan Micó Gascó.

07/11/2020, 19:00 h. Concert de música flamenca pop, a càrrec de Yambú. Públic
jove/adult.
Grup valencià amb una influència musical del sud, format per Rubén Barrera, baix
i cors; Juan Ramón Roca, percussió; Javier Salazar, guitarra solista; i Pedro Álvarez,
guitarra rítmica i veu.

15/11/2020, 12:00-14:00 h. Tallers participatius d’artesania: Terrisseria, enquadernació i paper reciclat, a càrrec d’Art e Maña. Tots els públics.
Activitat de caràcter participatiu en la qual es gaudirà de l’experiència del treball
manual utilitzant les tècniques artesanals, com es feia antigament.

08/11/2020, 11:30-13:30 h. Tallers participatius d’artesania: Rakú, socarrats i
mandales, a càrrec d’Art e Maña. Tots els públics.
Activitat de caràcter participatiu en la qual es gaudirà de l’experiència del treball
manual utilitzant les tècniques artesanals, com es feia antigament.

				
Plaça Major
PINEDO

14-15-24-25

31/10/2020, 19:00 h. Concert de música pop, a càrrec de Natali McPears. Públic
jove/adult.
Trio acústic format per Natali McPears, veu; Pablo Monleón, guitarra; i Javi Cambra,
saxo, versionant temes de soul i rhythm & blues.

31/10/2020, 17:30 h. Concert de banda. Unió Musical Santa Cecília de Castellarl’Oliveral. Director: Joan Carles Alonso Campos. Tots els públics.
31/10/2020, 18:30 h. Cinema mut a l’aire lliure més música en viu: Charlie Chaplin
amb Fernando Herrera Jazz-Tango Quartet
A partir d’una fusió d’estils i amb un estudiat treball sobre la banda sonora original,
el quartet dirigit per Fernando Herrera remarca els compassos de Charlot en la
pantalla. Fernando Herrera, piano; Tico Porcar, bateria; Pedro Alarcón, contrabaix;
Javier Feltrer, clarinet.

14/11/2020, 11:00-14:00 h. Espectacle de circ. Gran Fele: El Gabinet de curiositats de
Baltasar Pock. Tots els públics.
El Gabinet de curiositats és un gran carro antic, de fusta, de l’inici del segle XX, que
conté objectes sorprenents, arreplegats de totes les parts del món, per l’il·lustre i
enigmàtic aventurer Baltasar Pock. A cavall entre els somnis i els malsons, entre
mites i realitat, cavalca este espectacle que apel·la als sentits.

Plaça de la Sequiota

24-N3

13/11/2020, 19:00 h. Monòleg d’humor. Óscar Tramoyeres: Mare no hi ha més que
una. Públic jove/adult.
Monòleg sobre les mares: com són, com parlen, com es comuniquen amb tu… i sobre
totes eixes coses que formen part del clan secret de les mares.
27/11/2020, 18:00 h. Màgia i humor. El Mago Piter. Tots els públics.
Espectacle de màgia i humor per a públic de zero a cent anys.
27/11/2020, 19:00 h. Concert de música flamenca pop, a càrrec de Yambú. Públic
jove/adult.
Grup valencià amb una influència musical del sud, format per Rubén Barrera, baix
i cors; Juan Ramón Roca, percussió; Javier Salazar, guitarra solista; i Pedro Álvarez,
guitarra rítmica i veu.

Dipòsit legal: V-1505-2020

24-25

06/11/2020, 17:30 h. Màgia. Hago chas y Aparisi a tu lado, a càrrec de Rubén Aparisi.
Tots els públics.
Màgia amb objectes quotidians amb un resultat sorprenent i inesperat. Bon rotllo
contagiós.

07/11/2020, 12:00 h. Màgia i humor. Kekoperfil: Tachán, aquellos años mágicos. Per
a tots els públics.
Màgia per a tota la família a càrrec d’este mag que amb el seu peculiar humor agrada
a tots els públics.

EL PALMAR		

				
Jardins de l’alcaldia
EL SALER

LA PUNTA

15

07/11/2020, 17:30 h. Xalet de Bartual. Circ. Juan M. Requena: Abatido Circus. Públic
familiar.
Un espectacle que combina números de teatre i circ a ritme de samba.
14/11/2020, 17:30 h. Carretera d’En Corts.. Exhibició i taller de dansa oriental. Sara
Guirado Oriental Dance Expressions: Mediterráneo. Tots els públics.
Mostra didàctica de les diferents danses que hi ha als països de la Mediterrània.
21/11/2020, 17:30 h. Carrer de Jesús Morante Borràs, 149. Concert líric. Saga
Producciones. Tots els públics.
Recorregut per les peces més significatives de la sarsuela (La tabernera del puerto,
Luisa Fernanda, La Marchenera, El gato montés...) a càrrec d’una soprano, un tenor
i un pianista.

15/11/2020, 12:30 h. Concert: Cinc en Swing. Tots els públics.
Una nova manera d’interpretar les cançons clàssiques que ens han acompanyat en
algun moment de la nostra vida.

		
LA TORRE

Parc del carrer d’Ismael Blat

27-9-N6

28/11/2020, 12:30 h. Contacontes. Rebombori Cultural: La historia interminable.
Públic familiar.
Reinterpretació amb música i titelles de la coneguda obra de Michael Ende.
29/11/2020, 11:30 h. Concert de música pop, a càrrec de Natali McPears. Públic
jove/adult.
Trio acústic format per Natali McPears, veu; Pablo Monleón, guitarra; i Javi Cambra,
saxo, versionant temes de soul i rhythm & blues.
29/11/2020, 12:30 h. Monòleg d’humor. Óscar Tramoyeres: Mare no hi ha més que
una. Públic jove/adult.
Monòleg sobre les mares: com són, com parlen, com es comuniquen amb tu… i
sobre totes eixes coses que formen part del clan secret de les mares.

Concerts de banda
La Coordinadora de Societats Musicals Federades de la ciutat de València (COSOMUVAL) és una associació cultural sense ànim de lucre fundada el 8 de juliol de 1983, amb l’objectiu d’unir les societats musicals
de la ciutat, defensar els seus interessos i establir vincles més efectius
entre elles.
Fruit d’este treball col·lectiu, la Coordinadora i l’Ajuntament de València
col·laboren amb la finalitat de fomentar i potenciar la labor de caràcter cultural i musical que realitzen les societats musicals de la ciutat.
Exemple d’esta col·laboració entre la Regidoria de Patrimoni i Recursos
Culturals, el Palau de la Música i la Cosomuval, és la seua participació
des de l’any 2017 en les campanyes culturals descentralitzades CULTURA ALS BARRIS i CULTURA ALS POBLES DE VALÈNCIA, que contribuïxen a l’apropament de la música de banda al veïnat de la ciutat.

Projecte
Pobles en Peu d’Art
Pobles en Peu d’Art és un procés de creació col·laborativa centrat en la comunitat i el seu espai territorial i
simbòlic: el poble. Al llarg d’eixe procés es proposa als
agents culturals locals i veïnat unes activitats artístiques que indaguen la memòria local, el vincle social i la
identitat col·lectiva, per tal d’enfortir l’imaginari sobre el
present comunitari i les projeccions de futur.
El procés s’inicia amb una fase d’investigació/acció
comú, guiada per l’equip artístic de Pobles en Peu d’Art,
en complicitat amb l’alcaldia pedània i els agents culturals diversos del poble, que cristal·litzarà amb la presentació de diferents activitats als municipis.
Pobles en Peu d’Art busca explorar artísticament les
empremtes de la cultura pròpia de cada territori, desenvolupar un procés de creació d’arts vives que parle
del poble amb la participació dels seus habitants i donar
visibilitat a la cultura dels Pobles de València. En Pobles
en Peu d’Art 2020 coneixerem el passat i present de les
Cases de Bárcena, Mauella, Borbotó i Poble Nou a partir
de l’experiència dels seus habitants. La idea és que junts
podem agitar espais i temps, consolidar vincles i afectes... fer realitat altres escenes per al futur dels nostres
pobles.

30 d’octubre al
29 de novembre de 2020

Direcció del projecte: Anna Albaladejo i Sandra Sancho.
Responsable audiovisual: Raúl Sánchez
Producció executiva: María José Mora

Culturaalspobles

Hi col·laboren veïns i veïnes dels Pobles de València.

Col·laboren:

