




L’Auditori Municipal 



Gènere: drama bèlic · País: EUA · Durada: 119 min
12 nominacions als OSCAR 2020
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Públic jove i adult · preu únic: 3 €

1917
divendres 14 de febrer, 22.30 h

Gènere: Animació · País: EUA · Durada: 103 min

Públic familiar · preu únic: 3 €

Frozen II
diumenge 16 de febrer, 18.00 h



Cierra los ojos y disfruta, imagina que todo lo que deseas es posible, solo 
tienes que imaginarlo.

Por ellas, por las mujeres autoras, Sole toma la palabra para nombrarlas, 
traerlas a la luz, darles visibilidad y cantarlas.

Públic familiar · preu únic: 3 €

Tots els públics· preu: 4 € (reuït 3 €)

Sin miedo · Santillusions

Mujeres de música · Sole Giménez

diumenge 1 de març, 19.00 h

dissabte 22 de febrer, 22.30 h m
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En esta comèdia a capELLA escoltarem el passat, evidenciarem el present i 
reivindicarem per al futur la veu d’aquelles que el món va deixar afòniques.

Desde la acidez y la risa destruiremos los supuestos “atributos de la 
naturaleza femenina” para poder reconstruirlos nuevamente.
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Públic jove i adult · entrada lliure · Lliurament Premis Carolina Planells Narrativa Curta

Bye bye feminity · Mage Arnal
divendres 6 de març, 19.00 h

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

Sobrepassades
dissabte 7 de març, 19.00 h

Setmana 
de la Dona

Setmana 
de la Dona
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Gènere: comèdia-drama · País: Espanya · Durada: 79 min

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

El plan
divendres 20 de març, 22.30 h
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Gènere: aventures · País: EUA · Durada: 101 min

Públic familiar · preu únic: 3 €

Las aventuras del Dr. Dolittle
diumenge 22 de març, 18.00 h
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Esta obra retrata el importante papel que tuvo la enseñanza 
durante la II República en España y los años previos a ésta.
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Públic jove i adult · preu: 4 € (reuït 3 €)

Historia de una maestra · Cactus Teatre
dissabte 28 de març, 19.00 h

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

Mientras dure la guerra
divendres 3 d’abril, 22.30 h
Gènere: drama · País: Espanya · Durada: 107 min
5 premis i 12 nominacions als GOYA 2020



Concert amb obres molt importants dins del repertori pianístic de 
Beethoven, Liszt i Prokofiev, abastant els estils Clàssic, Romàntic i segle XX.
Tots els públics· preu: 4 € (reuït 3 €)

Concert de piano · Adrián Ferrer
dissabte 4 d’abril, 19.00 h m
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Gènere: animació · País: EUA · Durada: 107 min

Públic familiar · preu únic: 3 €

Onward
diumenge 5 d’abril, 18.00 h
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La ambición canviará las relaciones entre el vecindario de una pequeña 
localidad rural y arrastrará a sus protagonistas a una experiencia límite.
Públic jove i adult · preu: 4 € (reuït 3 €)

La zanja · Titzina Teatre
dissabte 25 d’abril, 19.00 hte

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

Human pretende generar semillas de cambio, estímulos visuales y 
emocionales que lleguen a transmitir que ...TODOS SOMOS HUMANOS.
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Públic jove i adult · preu: 4 € (reuït 3 €)

Human · Takiri Art
dissabte 2 de maig, 19.00 h



Peça còmica sobre el president d’un país que el dia del seu discurs 
d’investidura descobreix els veritables motius que l’han empés fins ací.
Públic jove i adult · preu: 4 € (reuït 3 €)

L’Electe · L’Horta Teatre
dissabte 9 de maig, 19.00 h te

at
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Divertidísima comedia musical a capela sobre la extraña y surrealista 
historia de estos cuatro aborígenes de un planeta que podría ser el nuestro.
Públic jove i adult · preu: 4 € (reuït 3 €)

The Primitals · Yllana
dissabte 16 de maig, 19.00 h m
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Gènere: drama · País: Espanya
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Públic jove i adult · preu únic: 3 €

Invisibles
divendres 29 de maig, 22.30 h

Gènere: Aventures · País: EUA

Públic familiar · preu únic: 3 €

Mulan
diumenge 31 de maig, 18.00 h



Amb: Sil de Castro, Eugeni Alemany i Coria Castillo

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

Festival de Monòlegs
dissabte 6 de juny, 22.30 h
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PER TAQUILLA
El dia que hi ha funció dues hores abans de començar l’espectacle  
(excepte espectacles amb entrada gratuïta).

INSTANT TICKET
Per telèfon: 902 444 300 · Per Internet: www.instanticket.es

- 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.

VENDA D’ENTRADES:

C/ Jaume I, 19 · 46200 Paiporta · Tel. 96 129 45 59
www.paiporta.es  ·  auditori@paiporta.es





Museu 
de la Rajoleria



exposicions

Taller 

Exposició organitzada per la Junta Local Fallera, ens presenta els millors 
ninots infantils i grans de cadascuna de les falles de la població. 
L’exposició va acompanyada del taller: Com fer una falla, destinat a públic 
escolar.

Exposició del Ninot
Del 14 de febrer al 12 de març

V Certamen de creació al voltant del dia de l’arbre, promogut per la 
Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat de Paiporta.
L’exposició va acompanyada del taller: Les fulles de Vil·la Amparo, destinat 
a públic escolar.

Tenim un arbre, tenim un tresor
Del 31 de gener al 10 de febrer 

el Museu 
amb les 

associacions



Exposició organitzada per les regidories d’Igualtat i Cultura, reuneix la 
història de la lluita de les dones a la fi del segle XIX i principis del segle XX.

Pioneres del Feminisme a Espanya 
de Dones en Acció
Del 4 al 28 de març

S’acosta Pasqua i què millor que un taller de catxerulos.
Destinat a públic escolar.

Taller de catxerulos
Del 31 de març al 8 d’abril

exposicions

Setmana 
de la Dona

Taller 



Educar en temps de guerra (1936-1939)

L’exposició de l’Asociación Cultural Instituto Obrero de
Valencia sobre l’ensenyament d’aquests instituts creats 
pel govern de la República.

De l’1 al 20 d’abril 

exposicions

Presentació dels treballs dels diferents tallers realitzats per l’alumnat.
L’exposició va acompanyada d’un taller didàctic de creació artística 
destinat a públic escolar.

Exposició del Centre de Formació 
de Persones Adultes
Del 4 al 15 de maig

Taller 



Un passeig teatralitzat a càrrec de Burumballa Teatre. 
Per a l’activitat hauran d’inscriure’s prèviament en el Museu de la 
Rajoleria. Places limitades.

Un passeig per l’horta
El diumenge 3 de maig

exposicions

Exposició de les activitats i tallers fets per l’associació.

Exposició Amas de casa Tyrius
Del 26 de maig al 4 de juny

                 Passeig
teatralitzat

el Museu 
amb les 

associacions



Exposició de l’alumnat de Pintar-te

Segona edició de la presentació dels treballs realitzats pels xiquets i 
xiquetes d’aquesta acadèmia de Paiporta.

Del 25 de juny al 24 de juliol

Exposició dels tallers realitzats per aquesta associació al llarg de l’any.

Exposició Nuev@s Amas de Casa
De l’11 al 18 de juny

exposicions

el Museu 
amb les 

associacions



Novament el Museu ix al carrer per a compartir i recuperar les imatges 
d’un passat recent.

El Museu ix al carrer, IV edició
D’agost a octubre

Exposició de les pintures realitzades per l’alumnat al llarg d’aquest curs. 
L’exposició anirà acompanyada d’un taller de pintura destinat a les 
diferents escoles d’estiu de la població.

Associació Pintors Artístics de Paiporta
Del 2 al 24 de juliol

exposicions

Taller 

el Museu 
amb les 

associacions



Activitat per a xiquetes i xiquets acompanyats per algun familiar.

INSCRIPCIÓ: Museu de la Rajoleria de forma presencial o per telèfon 
96 397 63 88. Les places són limitades i gratuïtes.

LLOC DE REALITZACIÓ: Sala annexa del Museu de la Rajoleria. 

HORARI: 1 grup de 25 persones assistents (de 10.30 a 12 h)

5 d'abril
Mòbils sonors
En aquest taller crearem i decorarem formes ceràmiques del mòbil i 
articularem les parts per mitjà de fils i suports.

10 de maig
Socarrat en volum
Modelarem de forma escultòrica les figures del socarrat tradicional.

7 de juny
Pintors en la ceràmica
Pintarem amb terres i pigments sobre taulells de fang cuit recreant 
a pintors com Miró, Picasso o Kandinsky.

els diumenges...



C/ Enrique Reig, 3 · 46200 Paiporta · Tel. 96 397 63 88 
www.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
Horari d’estiu: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Entrada gratuïta





Biblioteca Pública
María Moliner Ruiz





11 de febrer 
“Endevina, endevinalla quin animal 
pon en la palla?” Almudena Francés

 25 de febrer  
“Contes animals” Eva Andújar

10 de març
“Contes de dracs, naps, esquelets i 
princeses desbaratades” Carles Cano

24 de març
“Nit de llops” Tania Muñoz

 7 d’abril
“Trash, cuentos de ratones” Cecilia Silva, 
El ombligo y la pelusa

28 d’abril
“La meua casa és casa teua” El Gran Jordiet

12 de maig  
“Cuentos de la sabana africana” Ana Canet

26 de maig  
“Tempesta!” Eva Andújar

9 de juny
“Una oreja muy... Pero muy verde” 
Gricelda Grinaldi 

Sessions quinzenals els dimarts a les 17.30 h  a la Sala Infantil 
i Juvenil de la Biblioteca. Públic familiar · entrada gratuïta



Activats contínues per a públic adult amb sessions 
obertes fins a juny de 2020 (entrada gratuïta)

7 d’abril: Recital “El vers de la Memòria II” 
Realitzat per l’alumnat del taller amb motiu de 
les IV Jornades de la Memòria Històrica.

Les presentacions de llibres o altres activitats dinamitzadores 
es difondran des de la  Biblioteca.

Museu 
de la RajoleriaClub de Lectura

Sessions mensual els dimecres
de 18.30 h a 20 h. 
Sala Infantil i Juvenil de la Biblioteca

Febrer: 12
Març: 11
Abril: 22
Maig: 20
Juny: 17

Paraula
Aula de la

amb Vicent Camps

Taller de poesia “Aula de la Paraula” 
Sessions quinzenals els dimarts 
de 18.00 h a 19.30 h. 
Sala de Conferències L’Auditori Municipal

Febrer: 4, 18
Març: 3, 24
Abril: 7, 21
Maig: 5, 19
Juny: 2, 16



Plaça Església Sant Jordi, 10 · 46200 Paiporta · Tel. 96 39715 33 
bliblioteca@paiporta.es 
bibliotecapaiporta.wordpress.com

Horari d’hivern: de dilluns a divendres de 9 a 20 h · dissabtes de 9 a 14 h
Horari d’estiu: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

BIBLIOTECA PÚBLICA
MARÍA MOLINER RUIZ







Col·laboren:

BIBLIOTECA PÚBLICA
MARÍA MOLINER RUIZ

www.paiporta.es    


