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ia Las sin rostro

Una reflexió sobre la dona, el feminisme, la prostitució i el masclisme. 
Cap prostituta naix com una ortiga en la vora del camí.

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

Segarem ortigues amb els tacons 
Teatro del contrahecho · dissabte  6 de març, 19.00 hte

at
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Espectacle poètic amb Blanca Férriz, Carmen Montesinos, Elena Casado, 
Elsa Moreno, María Andrés i Sara Olivas. 
Públic jove i adult · entrada lliure Públic jove i adult · preu: 4 € (reuït 3 €)

divendres 5 de març, 19.00 h

   Dia 
de la Dona
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Públic jove i adult · preu únic: 3 €

El Diluvi: Els amants
dissabte 13 de març, 19.00 h
Els Amants és poesia, poesia dita, parlada, teatral, visual, poesia musical, 
instrumental, directa al cor, directa a l’emoció, directa a l’ànima del que ja 
s’estima a l’Ovidi i del que encara no sap que el començarà a estimar.

Públic familiar · preu únic: 3 €
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Públic jove i adult · preu únic: 3 €

No parpadees! G Alexander
diumenge 14 de març, 18.00 h
Un xou fresc, sorprenent i màgic que fusiona música, llums i efectes especials 
creant una atmosfera única, com l’experiència que viu el públic en aquest xou.

Lliurament Premis Carolina Planells Narrativa Curta

   Dia 
de la Dona
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Manual de la buena esposa

Los Croods 2: una nueva era

Gènere: comèdia/drama · País: França · Durada: 109 min

Gènere: animació · País: EUA · Durada: 95 min Gènere: drama · País: Espanya · Durada: 107 min

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

Públic familiar · preu únic: 3 €

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

dissabte 20 de març, 19.00 h

diumenge 21 de març, 18.00 h
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Públic jove i adult · preu únic: 3 €

Diosas · Bramant Teatre
diumenge 28 de març, 19.00 h
Diosas mezcla realidad y ficción con actrices profesionales y mujeres que por 
primera vez suben a un escenario. Un momento presente. Un espacio donde 
las manadas protegen y nunca joden. Diosas habla de ti y de nosotras.

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

Maquis
dissabte 17 d’abril, 19.00 h

   Dia 
de la Dona

   Dia 
de la Dona



Trolls 2: gira mundial

Gènere: animació · País: EUA · Durada: 90 min

Públic familiar · preu únic: 3 €

diumenge 25 d’abril, 18.00 h
Testimonio real de un protagonista de nuestra historia reciente, a partir 
de los recuerdos grabados directamente por él mismo antes de 
morir, a los que da vida Inma González, su propia nieta.
Públic jove i adult · preu: 4 € (reuït 3 €)

Teatro Trajín · diumenge 18 d’abril, 19.00 hte
at
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re MAUTHAUSEN. La voz de mi abuelo
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Tots els públics · preu: 4 € (reuït 3 €)

dissabte 24 d’abril, 19.00 h
Concert teatralitzat que posa en relleu l’hipnòtic poder de la música i la seua 
capacitat d’il·luminar qualsevol racó per a convertir-lo en un escenari, on la música 
de Satie, Weill, Poulenc o Gershwin convida a ballar swing, jazz i, fins i tot, claqué. 

VENDA D’ENTRADES

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.



Museu 
de la Rajoleria

C/ Enrique Reig, 3 
46200 Paiporta 
Tel. 96 397 63 88 
www.museudelarajoleria.paiporta.es 
museu@paiporta.es



Recuperem la festa de Pasqua a Paiporta a través de les imatges del 
nostre arxiu: les penyes, el barranc, etc. 
L’exposició es podrà vore fora i dins del Museu. 

La Pasqua d’abans
Del 31 de març al 24 d’abril

Perquè el nom dona entitat, defineix i, fins i tot, dona sentit al que 
volem incloure dins del nostre món, de la nostra vida, de les nostres 
relacions. Aquest és el sentit del petit glossari de termes feministes fet 
hui exposició, amb imatges fetes de manera altruista per les dones de 
l’associació feminista A CADA LLUNA de Godella. 
Exposició realitzada amb la col·laboració de les 
Regidories d’Igualtat i Cultura de Paiporta.

A cada paraula
del 3 al 20 de març

Segona edició d’esta visita teatralitzada 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 25 d’abril

                 Passeig
teatralitzat

Utilitzant els panells expositius que hi ha al carrer inaugurarem una 
sèrie d’exposicions denominades Imatges en el record, en les quals, i en 
funció de la temàtica, mostrarem l’arxiu fotogràfic del Museu.

Imatges en el record
Del 3 al 24 de març     Dona i treball
De 31 de març al 24 d’abril     La pasqua al carrer
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Plaça Església Sant Jordi, 10 
46200 Paiporta 
96 397 15 33 
bibliotecapaiporta.wordpress.com
bliblioteca@paiporta.es 

Biblioteca Pública
María Moliner Ruiz

BIBLIOTECA PÚBLICA
MARÍA MOLINER RUIZ



Animació 
lectora amb 
contacontes

9 de març
“El perol màgic” Almudena Francés 

23 de març
“Passadís secret” El Gran Jordiet

13 d’abril
“La poma roja” Elisa Matallín

27 d’abril
“Rodó” Eva Andújar

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

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

Març: 17
Abril: 21

Activitats contínues per a públic adult amb 
sessions obertes

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

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

Març: 9 i 23
Abril: 13 i   20Paraula

Aula de la

amb David Vidal

20 d’abril: “El Vers de la Memòria III” 
Recital de poesia amb l’alumnat d’aquest taller

* 

*



BIBLIOTECA PÚBLICA
MARÍA MOLINER RUIZ

Col·laboren:

www.paiporta.es    


