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Gènere: aventures · País: EUA · Durada: 192 min

Gènere: comèdia · País: Espanya · Durada: 84 min
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Públic jove i adult · preu únic: 3 €

Tots els públics · preu únic: 3 €

Avatar. El sentido del agua

A todo tren 2

dissabte 11 de febrer, 18.00 h

diumenge 12 de febrer, 18.00 h

Públic familiar · preu únic: 3 € di
um

en
ge

 m
àg

ic

¿Qué es más rápido la mano o la vista? Hay estudios que aseguran que el 
ojo humano, pero si esa mano es la de un ilusionista todo cambia...

Más rápido que tus ojos · Santillusions
diumenge 19 de febrer, 18.00 h
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cinema

dansa

monòlegs

teatre

música

diumenge màgic

circ



En aquesta gira de comiat, “Punt i a part”, Mireia i Borja fan un repàs dels 
seus tres discos, a més d’altres sorpreses.
Públic jove i adult · preu: 4 € (reduït 3 €)

Punt i a part · Mireia Vives i Borja Penalba 
dissabte 4 de març, 22.30 hm
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divendres 10 de març, 19.00 h

XV Premi de 

Narrativa Curta

Amb l’actuació de Lia Herbor amb l’espectacle “La casita”.

Lliurament de Premis Carolina Planells de 
Narrativa Curta contra la violència de gènere

Públic jove i adult · entrada lliure fins completar aforament

Una autora i directora teatral es proposa fer una obra sobre la maternitat 
amb dues actrius i mares. Una gestació conjunta plena de naturalitat, 
nervis, somriures… i alguna llagrimeta també.
Públic jove i adult · preu: 4 € (reduït 3 €)

Matriu(z) · La Intensa   
dissabte 11 de març, 19.00 h te

at
re

Memòries, ficció, humor i veritat, a través d’una història que posa en escac 
als seus protagonistes, dues actrius en moments diferents de les seues 
carreres i de les seues vides.
Públic jove i adult · preu: 4 € (reduït 3 €)

La comèdia de la vida · Comedyplan   
dissabte 25 de febrer, 22.30 hte

at
re

te
at
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Tots els públics · preu: 4 € (reduït 3 €)

Ambulant · La Fam Produccions
diumenge 26 de març, 18.00 h
Poética e intimista, “Ambulant” es un homenaje a 
los últimos circos clásicos de principios del siglo XX. 

ci
rc

Eva Slongo: violí · Rodrigue Vera: guitarra · Fabián Barraza: guitarra
Carlos Rubio: contrabaix.
Tots els públics · preu: 4 € (reduït 3 €)

Les Ducs Du Swing & Eva Slongo
diumenge 2 d’abril, 19.00 h m
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‘Ai, Carmela!’ és un cant a la memòria. Drama i comèdia per reflexionar 
sobre un dels episodis de la nostra història, com va ser la Guerra Civil.
Públic jove i adult · preu: 4 € (reduït 3 €)

Ai, Carmela! · Companyia Teatre Micalet
dissabte 1 d’abril, 19.00 h te

at
re

Presentació del nou àlbum “Ja ve l’aire” on reivindica el 
paper del treball de les dones en els magatzems i el camp.
Públic jove i adult · preu: 4 € (reduït 3 €)

Pep Gimeno “Botifarra” ·  
dissabte 25 de març, 19.00 h
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Celebrem-ho!



Gènere: animació · País: EUA · Durada: 100 min
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Públic familiar · preu únic: 3 €

El gato con botas. El último deseo
diumenge 23 d’abril, 18.00 h

PaGAGnini, coproducido junto a Ara Malikian, reúne en un mismo plano 
el humor y la locura de Yllana y la música.
Tots els públics · preu: 4 € (reduït 3 €)

PaGAGnini · Yllana
dissabte 29 d’abril, 19.00 h

Viatge en el temps que exposa el desenvolupament i la metamorfosi de 
l’oboè.  Berta Belinchón: oboè · Adrián Ferrer: piano
Tots els públics · preu: 4 € (reduït 3 €)

Oboè a través del temps
dissabte 6 de maig, 19.00 h m
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Gènere: drama · País: Espanya · Durada: 137 min

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

As bestas
dissabte 22 d’abril, 19.00 hci

ne
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Gènere: drama · País: EUA · Durada: 117 min

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

La ballena
dissabte 20 de maig, 19.00 hci

ne
m
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Gènere: animació · País: Espanya · Durada: 88 min

Públic familiar · preu únic: 3 €

Momias
diumenge 21 de maig, 18.00 h ci
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Gènere: thriller · País: Espanya

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

Fatum
dissabte 3 de juny, 19.00 h

Una història commovedora que explora els límits de l’equilibri amb el 
moviment.         Premi Arts Escèniques Valencianes 2022 | Millor espectacle de carrer

Públic jove i adult · preu: 4 € (reduït 3 €)

Migrare · Cia. Maduixa
diumenge 14 de maig, 19.00 hda

ns
a



Amb l’actuació de:
Nerea Garmendia, Rocío Ladrón de Guevara i Manu Badenes.
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Públic jove i adult · preu: 4 € (reduït 3 €)

Festival de monòlegs
dissabte 10 de juny, 19.00 h

Gènere: animació · País: EUA

ci
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Públic familiar · preu únic: 3 €

Súper Mario Bross: La película
diumenge 4 de juny, 18.00 h

Diumenge 5 de març, 12 h
Plaça Soliera

LA XEF PIPA

Diumenge 2 d’abril, 12 h
Plaça Xúquer

EL PIRATA BARBA

Diumenge 7 de maig, 12 h
Vil·la Amparo

PLUFF

PER TAQUILLA
El dia que hi ha funció dues hores abans de començar 
l’espectacle (excepte espectacles amb entrada gratuïta).

PER INTERNET
www.instanticket.es

VENDA  D’ENTRADES

A l’inici de temporada es posaran a la venda les entrades 
de tots els espectacles. 

Preu reduït per als espectacles de preu superior a 3 €: 
25% amb Carnet Jove, pensionista  i grups 
de més de 10 persones.



Museu 
de la Rajoleria

C/ Enrique Reig, 3 
46200 Paiporta 
Tel. 963976388 
https://museudelarajoleria.paiporta.es 
museu@paiporta.es

Horari d’hivern: 
- de dilluns a divendres: de 10 a 13.30 h
   i de 16.30 a 19 h 
- dissabtes de 10 a 13.30 h



L’artista Mª Carmen Martínez a través de les seues escultures, 
instal·lacions i obra pictòrica visibilitza el paper de les dones en tots els 
àmbits de la seua vida.

Tota una vida per a arribar a mi 
Del 8 al 24 de març

VIII Certamen de creació al voltant del dia de l’Arbre 
Promogut per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat.
Els objectius fonamentals són tant la concienciació sobre la importància 
dels arbres en el nostre medi, com descobrir i gaudir de l’expressió creativa 
en distintes disciplines artístiques i promoure la lectura.

Exposició organitzada per la Junta Local Fallera, que ens ensenya els 
millors ninots infantils i grans de cadascuna dels falles de la població. 

Amb motiu del 40 aniversari d’UDP Veterans de Paiporta, la Regidoria 
d’Esports presenta l’exposició itinerant organitzada per l’Associació 
Futbolistes València CF, formada per objectes rellevants de la història de 
l’associació i del València CF, així com dels Veterans de Paiporta. 

Un arbre, una vida
Del 31 de gener al 12 de febrer

Del 6 al 13 de febrer

Exposició del Ninot
Del 17 de febrer al 13 de març

Taller: Falles amb material reciclat 
Destinat a públic escolar. 

Taller: Dones en l’art valencià. Destinat a públic escolar. 

Setmana 
de la DonaEncuentros de leyenda

Un arbre,
una vida
VIII Certamen de creació al 

voltant del Dia de l’Arbre 2023

Taller: Un arbre, una vida
Destinat a públic escolar. 



Celebració dels 25 anys del grup, on trobarem la indumentària utilitzada 
per a ballar, així com l’evolució de la dansa en el territori valencià, sent un 
punt clau per a la reflexió de la història del grup i de les activitats des de 
la seua fundació en 1997.

Una mostra de propostes artístiques a través de la visió de l’alumnat de 
l’IES La Sénia.

Exposició d’aquarel·les de l’alumnat de l’acadèmia Espai d’Art de Paiporta. 
On s’exposen els treballs de diferents nivells realitzats a les classes.

L’Espolí: 25 anys de danses i indumentària Obrint les finestres

Exposició d’aquarel·les de l’alumnat 
d’Espai d’Art

Del 13 d’abril al 13 de maig Del 29 de maig al 3 de juny

Del 7 al 14 de juny

Taller: Aprenem la tècnica de l’aquarel·la
Destinat a públic escolar. 

Taller per a escolars: El treball artesanal de la seda
Taller per a adults: Balls tradicional
Conferència d’indumentària 

Presentació dels diferents tallers realitzats per l’alumnat del centre al 
llarg de l’any. 

Exposició del Centre de Formació de 
Persones Adultes
Del 22 de maig al 2 de juny



Sisena edició dels treballs realitzats per les xiquetes i els xiquets de 
Pintarte.

Exposició de les pintures realitzades per les persones que integren 
aquesta associació. 

Mostra realitzada per la confraria en commemoració del 50 aniversari 
del nomenament de la Verge com Alcaldessa Perpètua de Paiporta.

Exposició de Pintarte
Del 30 al 10 de juliol

Del 20 al 26 de juny Del 14 al 28 de juliol

Exposició de l’Associació de Pintors 
Artístics de Paiporta

Exposició de la Confraria de la Verge 
dels Desemparats

Continuem amb la nostra labor de recopilació de fotos antigues que 
formen part dels nostres records més recents i que podran veure’s en 
aquests 15 panells repartits per tot el municipi.

Imatges en el record

març

D’abril a juny

De juliol a octubre

Ja estem en falles!

Paiportines i paiportins pel món

Les festes del nostre poble



Biblioteca Pública
María Moliner Ruiz

Horari d’hivern: 
de dilluns a divendres de 9 a 20 h 
dissabtes de 10 a 13 h

Plaça Església Sant Jordi, 10 
46200 Paiporta 
96 397 15 33 
bibliotecapaiporta.wordpress.com
bliblioteca@paiporta.es 

BIBLIOTECA PÚBLICA
MARÍA MOLINER RUIZ



Sessions quinzenals 

dimarts a les 17.30 h  

a la Biblioteca

Públic familiar · entrada lliure 

fins completar aforament

7 de febrer
“Menja’t la por” Eva Fernández
Narració per a nens i nenes a partir de 
quatre anys, on jugarem a pegar-li un bon 
mos a la por.

21 de febrer
“Pepe Carxots” Emilio en tu cole
Pepet sempre està enfadat i per això els 
seus amics mai li deixen que jugue amb ells. 
Les titelles d’Emilio.

28 de març
“Cuentos cantados, cantos 
contados” Carolina Rueda
Carolina, una cuentera viajera, és una gran 
narradora colombiana de gira per Espanya.

25 d’abril
“La cabra Serafina” Blai Senabre 
Això era i no era una mare que tenia tres filles...

9 de maig
“Cuentos para contar y 
cantar” Alberto Celdrán
Narració i música.

7 de març
“Bugs” Estibi Mínguez
Narració en anglès.

23 de maig
“Tres vegades tres” 
El Gran Jordiet i Josemi Sacristán
Narració i acrobàcies. Una història molt tendra.



Totes les activitats de la Biblioteca són d’entrada lliure fins completar l’aforament

19 de juny, 17.30 h, 
Jardins Xalet de Catalá
Música en-cantada 
Rodamons Teatre

PASSAPORT 
LECTOR Festa final

Taller de poesia 
“Aula de la Paraula” 
Sessions quinzenals 
dimarts a les 18.30 h.
3a planta Centre Cultural
Amb David Vidal

Febrer: 7, 21
Març: 7, 28
Abril: *4 (Auditori), 25
Maig: 9, 23

Paraula
Aula de la

Club de Lectura
Sessions mensuals 
dimecres a les 18.00 h 
a la Biblioteca
Amb Carme Navarro

Febrer: 15
Març: 22
Maig: 15
Juny: 21

4 d’abril: “El Vers de la Memòria V” 

Recital de poesia amb l’alumnat d’aquest taller*

28 d’abril, 20 hores a la Biblioteca

Machadianament, 
Marc Granell 
Vicent Camps, sobre un fil conductor que 
enllaça l’obra de Machado  i  Granell, va  
recitant textos del poeta sevillà i del nostre 
Premi de les lletres valencianes 2020.

Amb Vicent Camps

Dia Internacional del Llibre

21 de juny, 18 h
a la Biblioteca

LLegim als pobles 
Autor invitat: Joan-Lluís Lluís



www.paiporta.es    

Col·laboren:

BIBLIOTECA PÚBLICA
MARÍA MOLINER RUIZ


