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L’Auditori Municipal 

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

En les activitats realitzades des de la Regidoria de 
Cultura s’aplicaran totes les mesures d’higiene i 
prevenció sanitària previstes a l’Acord del Consell 
Valencià de 19 de juny i les Resolucions de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de 
17 de juliol, 24 de juliol front a la COVID-19. 

#CulturaSegura



Gènere: comèdia · País: Espanya · Durada: 96 min
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Públic familiar · preu únic: 3 €

Padre no hay mas que uno 2
divendres 16 d’octubre, 22.30 h
diumenge 18 d’octubre, 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 17 d’octubre, 19.00 hte
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Públic jove i adult · preu únic: 3 €

Mientras dure la guerra
divendres 23 d’octubre, 22.30 h
Gènere: drama · País: Espanya · Durada: 107 min
5 premis i 12 nominacions als GOYA 2020

Esta obra retrata el importante papel que tuvo la enseñanza 
durante la II República en España y los años previos a ésta.

te
at

re

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

Historia de una maestra
Cactus Teatre · dissabte 24 d’octubre, 19.00 h
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Gènere: thriller-drama · País: EUA · Durada: 119 min

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

Greenland: El último refugio
divendres 6 de novembre, 22.30 h

Gènere: animació-aventures · País: Dinamarca · Durada: 81 min

Públic familiar · preu únic: 3 €

Mina y el mundo de los sueños
diumenge 8 de novembre, 18.00 h
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Amb: Sil de Castro, Eugeni Alemany i Coria Castillo

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

Festival de Monòlegs
dissabte 31 d’octubre, 22.30 h
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Concert amb obres molt importants dins del repertori pianístic de 
Beethoven, Prokofiev i Mussorgsky.
Tots els públics· preu: 4 € (reuït 3 €)

Concert de piano · Adrián Ferrer
dissabte 14 de novembre, 19.00 h m
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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 22 de novembre, 19.00 h

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 28 de novembre, 19.00 h m
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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
diumenge 29 de novembre, 19.00 h te
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Catalina serà coronada com la nova emperadriu. Ha de trobar el vestit 
més meravellós mai vist, però en la cerca trobarà coses que ella no espera.
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Públic familiar · preu únic: 3 €

El vestit nou de l’Emperadriu
Tramant Teatre · diumenge 15 de novembre, 18.00 h



Gènere: comèdia-drama · País: Espanya · Durada: 100 min
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Públic jove i adult · preu únic: 3 €

La boda de Rosa
divendres 11 de desembre, 22.30 h

Gènere: comèdia-drama · País: Itàlia · Durada: 101 min
Públic familiar · preu únic: 3 €

Mi hermano persigue 
dinosaurios
diumenge 13 de desembre, 18.00 h

Música en directe, malabars, acrobàcies, aeris i humor en una frenètica i 
divertida història a ritme de Rock&Roll.
Públic familiar · preu: 3 €

Menphis Rock & Circ · La Finestra Nou Circ
dissabte 26 de desembre, 18.00 h
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Melomans torna amb un espectacle fresc, dinàmic i divertit. Amb quatre 
veus a capela faran un repàs de cançons de hui i d’ahir.
Tots els públics · preu: 4 € (reuït 3 €)

Se canta pero no se toca · Melomans
dissabte 12 de desembre, 19.00 h

Campanya 
   de Nadal
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Gènere: Aventures · País: Itàlia · Durada: 125 min

Públic familiar · preu: 3 €

Pinocho
dilluns 28 de desembre, 18.00 h
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Un gran viatge ple d’humor, màgia, cançons i diversió. I recorda: segueix 
sempre el camí de les rajoles grogues.
Públic familiar · preu: 3 €

diumenge 27 de desembre, 18.00 hte
at

re El Mag d’Oz · Saga Producciones

Campanya 
   de Nadal

Campanya 
   de Nadal

MESURES D’HIGIENE I PREVENCIÓ

Aforament màxim 75% (351 butaques).
Gel hidroalcohòlic a l’accés.
Mascareta obligatòria en tot moment.
Entrades i eixides a la sala diferenciades.
Registre de persones assistents.
Neteja i desinfecció de la sala després de cada ús.
Obertura de portes amb antelació per a un accés escalonat.
Per a més seguretat, separació d’una butaca entre cada 
grup d’entrades adquirides conjuntament.

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:



Museu 
de la Rajoleria

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 fins completar l’aforament.



Exposició de l’Associació de professionals de la Il·lustració Valenciana per 
la igualtat de gènere, i contra la violència masclista, que vol ser una eina 
de comunicació i de canvi.

Exposició commemorativa del 20 aniversari del Museu, en la qual 
participen 20 artistes que han passat al llarg d’aquests anys per les 
nostres instal·lacions.

Nosaltres també
Del 26 de novembre al 7 de gener de 2021

20 anys del Museu de la Rajoleria
Del 7 al 31 d’octubre

Museu 
         Rajoleria

20
del

anys

de la

2000-2020

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
Diumenge 4 d’octubre i 8 de novembre

                 Passeig
teatralitzat

Educar en temps de guerra (1936-1939)

Exposició de l’Asociación Cultural Instituto Obrero de 
Valencia sobre l’ensenyament durant la República.

Del 5 al 19 de novembre 

11 de novembre, 19.30 h. Presentació del llibre de Cristina Escrivá.
La Residencia de señoritas. 1936-1939. La etapa valenciana 
del Grupo Femenino de la Residencia de Estudiantes. 



Biblioteca Pública
María Moliner Ruiz

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 10 a 13 h
Horari d’estiu: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

BIBLIOTECA PÚBLICA
MARÍA MOLINER RUIZ



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

20 d’octubre
“Contes animals” Eva Andújar

3 de novembre
“La meua casa és casa teua” El Gran Jordiet

17 de novembre
“Endevina, endevinalla quin animal 
pon en la palla?” Almudena Francés

1 de desembre
“A les 5 pomes i mitja” Eva Andújar

15 de desembre
“El último cuento” Cecilia Silva, 
El ombligo y la pelusa 

Sessions quinzenals els dimarts a les 17.30 h  
a la Biblioteca
Públic familiar · entrada lliure fins completar aforament

Animació 
lectora amb 
contacontes



Club de Lectura
Sessions mensual els dimecres
a les 18.30 h a la Biblioteca.

Octubre: 14
Novembre: 11
Desembre: 16

Els autors i les autores presenten el 
llibre “Conte contat...” en homenatge al 
contacontes Llorenç Giménez.

Conte contat... 
Homenatge a Llorenç Giménez, 
contacontes

22 d’octubre, 19.30 h
Presentació de llibre Activitats contínues per a públic adult amb sessions 

obertes fins a desembre de 2020

Totes les activitats de la Biblioteca són d’entrada 
lliure fins completar l’aforament. 
Obligatori l’ús de mascareta a partir de 6 anys.

Exposició ‘’Des de les fronteres del silenci’’
Exposició itinerant dedicada a Carmelina Sánchez-Cutillas.

Presentació del llibre “La meva cambra més estimada. 
La biblioteca de Carmelina Sánchez-Cutillas”  
Luis del Romero Sánchez Cutillas.

Setmana Carmelina Sánchez-Cutillas
del 20 al 27 de novembre

25 de novembre, 19.30 h

Taller de poesia 
“Aula de la Paraula” 
Sessions quinzenals els dimarts 
a les 18.30 h.
Sala Conferències L’Auditori Municipal.

Octubre: 6, 20
Novembre: 3*, 17
Desembre: 1, 15

Paraula
Aula de la

amb David Vidal

*3 de novembre: “El Vers de la Memòria II” 
Recital de poesia amb l’alumnat d’aquest taller.



Col·laboren:

BIBLIOTECA PÚBLICA
MARÍA MOLINER RUIZ

www.paiporta.es    


