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Gènere: animació · País: EUA · Durada: 97 min

ci
ne

m
a

Públic familar · preu únic: 3 €

Clifford, el gran perro rojo
diumenge 6 de febrer, 18.00 h

te
at
re

Peça multidisciplinària que uneix circ, teatre i música. 
Premi al Millor Espectacle de Circ de les Arts Escèniques Valencianes. 
Tots els públics · preu: 4 € (reuït 3 €)

Paüra · Cía Lucas Escobedo
dissabte 12 de febrer, 19.00 hte

at
re
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Gènere: comèdia-drama · País: Espanya · Durada: 120 min

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

El buen patrón
diumenge 13 de febrer, 19.00 h

Banda de SOUL i JAZZ clàssic. Interpretaran temes que van des del jazz dels 
anys 50, al més pur soul dels 60 i principis dels 70.
Públic jove i adult · preu: 4 € (reuït 3 €)

Aretha y los Franklin · Rochi Productions    
dissabte 19 de febrer, 19.00 h m

ús
ic
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Públic familiar · preu únic: 3 €

Tempus Magicus Circus · JM Gestió Teatral
diumenge 20 de febrer, 18.00 h

Públic familiar · preu únic: 3 €di
um

en
ge
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Prepárate para vivir una experiencia inolvidable, ¿Dónde está el límite del 
ser humano? ¿Te atreves a descubrirlo? ¡Bienvenidos a “Por Las Venas”!

Pando el mago, Por las venas
diumenge 27 de febrer, 18.00 h

Clowns, números d’acrobàcia, equilibri, màgia, grans il·lusions en un nou 
circ que mai oblidaràs.
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Gènere: comèdia-drama · País: EUA · Durada: 156 min

Gènere: animació · País: EUA · Durada: 110 min

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

Públic familiar · preu únic: 3 €

West Side Story

¡Canta 2!

dissabte 5 de març, 19.00 h

diumenge 6 de març, 18.00 h



Urbàlia Rurana porta, de manera fidel, més de tres dècades conreant el 
seu estil particular de música popular valenciana i mediterrània. 

A aquesta família li ha arribat l’hora de decidir, de mirar-se cara a cara i 
revelar com són de consistents els principis de cadascun d’ells; i el més 
important, saber si tot això té alguna cosa a veure amb la felicitat.

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

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

Urbàlia Rurana

Els Villalonga · L’Horta Teatre    

diumenge 27 de març, 19.00 h

dissabte 26 de març, 19.00 h
divendres 11 de març, 19.00 h

XIV Premi de 

Narrativa Curta
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“La confiança” aborda la violència obstètrica. 
Diu l’autora, que quan hi ha parts violents, hi ha societats violentes. 
Públic jove i adult · preu: 4 € (reuït 3 €)

La confiança · Sala Ultramar
dissabte 12 de març, 19.00 hte

at
re

Amb l’actuació de Rosana Mira.

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

Setmana 
de la Dona

Setmana 
de la Dona

Públic jove i adult · entrada lliure fins completar aforament



Gènere: drama · País: Espanya · Durada: 103 min

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

El amor en su lugar
dissabte 2 d’abril, 19.00 hci

ne
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Gènere: animació · País: Alemanya · Durada: 85 min
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Públic familiar · preu únic: 3 €

Lunáticos
diumenge 3 d’abril, 18.00 h
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Concert format per un repertori d’obres de Brahms i Obertures d’òpera 
dirigit per Javier Ávila.
Tots els Públics · entrada lliure fins completar l’aforament

Ópera & Brahms 
dissabte 9 d’abril, 19.00 h
Orquestra Simfònica de Russafa

Trash! es un espectáculo vital y energético sobre las posibilidades del 
reciclaje a través de la percusión, el movimiento y el humor.
Tots els Públics · preu: 4 € (reuït 3 €)

Trash! · Yllana Producciones   
dissabte 30 d’abril, 19.00 h te

at
re



Gènere: Thriller · País: EUA · Durada: 127 min

Públic jove i adult · preu únic: 3 €

Muerte en el Nilo
dissabte 7 de maig, 19.00 hci
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Gènere: Animació · País: EUA · Durada: 100 min
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Públic familiar · preu únic: 3 €

Los tipos malos
diumenge 8 de maig, 18.00 h

Una comèdia que ens conta com els llaços afectius poden sorgir en les 
situacions més inesperades i absurdes. 
Públic jove i adult · preu: 4 € (reduït 3 €)

L’abraçada dels cucs · Cactus Teatre
dissabte 14 de maig, 19.00 h te

at
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Pablo y Alejandro Turlo, con violín y violonchelo y un piano tocado a 4 
manos, compartiendo escenario con Chafer Jazz Trío.
Tots els públics · preu: 4 € (reduït 3 €)

Desconchertantes
dissabte 21 de maig, 19.00 h
Violincheli Brothers 



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:
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Amb l’actuació de:
Pepi Labrador, Manu Górriz i María Zamora

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

Festival de monòlegs
dissabte 4 de juny, 19.00 h

Andreu Valor i la Banda Lira Castellonera de Castelló, dirigida per 
Beatriz Fernández Aucejo, 3r premi en el concurs internacional La 
Maestra 2022.
Tots els públics · preu: 4 € (reduït 3 €)

Bandautòrium 
dissabte 28 de maig, 19.00 h



Museu 
de la Rajoleria

C/ Enrique Reig, 3 
46200 Paiporta 
Tel. 96 397 63 88 
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



Exposició fotogràfica de Sara Quílez que parla de la diversitat familiar. 
Paral·lelament les regidories d’Igualtat i Cultura vos conviden a fotografiar 
a la vostra família, en dues sessions fotogràfiques, per a després exposar 
les fotos en el Museu.

Familiar-mente
Del 7 al 28 d’abril

VII Certamen de creació al voltant del dia de l’arbre. Certamen promogut 
per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat de Paiporta, 
el qual pretén animar la creativitat en l’alumnat.

Un recorregut visual per espais de resistència, de la fotògrafa Concha 
Martínez Giménez. Organitzada per les regidories d’Igualtat i de Cultura.

Exposició fotogràfica realitzada pel professor de l’IES Andreu Alfaro, 
Alfonso Candela Pérez, en la qual es pretén mostrar l’esforç realitzat 
per la comunitat educativa durant aquests anys de pandèmia.

Els arbres ens donen vida
Del 31 de gener a l’11 de febrer

Del 16 al 26 de febrer

Màrgens. Dones. Mirades
Del 3 al 31 de març

Taller Altres Petjades de Vida
Consta de dues parts; primer faran un dibuix amb l’empremta dactilar 
dels arbres de Vila Amparo; i després plantaran una llavor amb espècies 
de temporada. Destinat a públic escolar. 

Taller de fotografia
A partir de les fotografies de dones del nostre arxiu crearem diferents 
puzles. Destinat a públic escolar. 

Setmana 
de la Dona

Valent   s a l’Institute  



L’art com a ferramenta per a conviure amb la fibromiàlgia. Amb diferents 
tècniques (brodar, teixir, fotografiar, pintar, escriure o dibuixar), Esther 
Paredes intenta allunyar-se del dolor crònic creant peces on es redefineix 
i es retroba amb sí mateixa i amb la vida.

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

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

No mires el teu dolor, mira el teu art, 
d’Esther Paredes

Exposició del Centre de Formació de 
Persones Adultes

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

Del 5 al 18 de maig Del 23 de maig al 4 de juny

Del 8 al 18 de juny

Xarrada    Trenca el silenci del teu dolor
12 de maig. Dia Internacional de la Fibromiàlgia.
Parlar, cosir, pintar, compartir i descobrir que no esteu a soles a partir de 
les arts plàstiques. El 12 de maig teniu un lloc on expandir-vos i expresar-
vos amb exercicis concrets que podreu aplicar al vostre dia a dia.

El paper tan comunament utilitzat és una bella matèria. En aquest taller 
coneixeràs l’antic invent del paper i aprendràs a elaborar-lo amb les 
teues mans. Destinat a públic escolar.

Taller com fer paper artesà 
Del 6 al 18 de maig Taller d’aquarel·la 

A partir de la tècnica de l’aquarel·la farem xapes. 
Destinat a públic escolar. 



Quarta edició de la presentació dels treballs realitzats pels xiquets i les 
xiquetes de Pintar-te. 

Exposició de les pintures realitzades per l’alumnat d’aquesta associació. 

Exposició de Pintar-te
Del 22 de juny a l’1 de juliol

Del 7 al 21 de juliol

Exposició de l’Associació de Pintors 
Artístics de Paiporta

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

Imatges en el record

De febrer a març

D’abril a juny

De juliol a octubre

Les falles del nostre poble

Records escolars

Fotos d’estudi



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



8 de febrer
“Contes disparatats” 
Cia Disparatario
Contes, titelles, màgia, Kamishibai, teatre 
d’ombres i música en viu

22 de març
“El millor espectacle del 
món” El Gran Jordiet
Espectacle de narració oral, magia i circ.

22 de febrer
“Xano Xano” 
Eva Andújar
Espectacle de narració oral i música en 
directe. Inspirat en l’obra de Leo Lionni.

5 d’abril
“Rondaballs” 
Almudena Francés
Espectacle que barreja la paraula i 
la música.

3 de maig
“Vecinos” 
Cia. El Ombligo y la Pelusa
Espectacle de narració oral i titelles.

8 de març
“El cohete invisible” 
Sherezade Bardají
Espectacle de contes, llum i ombres.

26 d’abril
“Cuentos Gallináceos” 
Eugenia Manzanera
Espectacle de narració oral per a públic 
a partir de 3 anys.

17 de maig
“Cuentos de quita y pon” 
Juan Malabar
Espectacle de narració oral per a públic 
a partir de 3 anys.

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

Animació 
lectora



Club de Lectura
Sessions mensual els dimecres
a les 18.00 h a la Biblioteca. 
Amb Carme Navarro

Febrer: 16
Març: 23
Abril: 13
Maig: 18
Juny: 22

Activitats contínues per a públic adult amb sessions 
obertes fins a juny de 2022

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

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

Febrer: 1, 15
Març: 1, 29
Abril: *12, 26
Maig: 10, 24
Juny: 7, 21Paraula

Aula de la

Exposició 
Jornades de la Memòria Històrica

Exili Il·lustrat

De l’11 al 22 d’abril

29 d’abril, 20 h a la Biblioteca

1942. Miguel - Ovidi
Dues vides. Un camí. El de 
la lluita. El de la veritat. 
Miguel i Ovidi es reivindiquen 
amb les seues paraules. 
Escenaris poètics amb anhel 
de certesa. Poesia i música 
amb Hernández i Montllor. 
Per tu. Per mi. Per nosaltres.
Un espectacle de poesia escènica, 
dramatitzada, amb música en 
directe.

Amb David Vid, Vicent Camps 
i Enric Casado.

Estrena a Paiporta

9 de juny, 17.30 h, 
a la porta de la Biblioteca

PASSAPORT 
LECTOR

Súper
El Gran Jordiet

Festa final

Dia Internacional del Llibre

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

*



BIBLIOTECA PÚBLICA
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www.paiporta.es    

Col·laboren:


