Estiu

2017
Bocairent

Segona edició

#RefrescatBocairent17

Amb la segona edició de Refresca’t amb la cultura, Bocairent
torna a gaudir d’un programa d’activitats variades durant els
mesos de juliol, agost i el començament de setembre. Es tracta
d’un conjunt de propostes artístiques, musicals, lúdiques,
literàries, de divulgació del coneixement…, que, juntament amb
les iniciatives impulsades des del món associatiu local, són
un bon exemple del dinamisme cultural del nostre poble. Un
dinamisme que es manté al llarg de tot l’any però que s’accentua
en aquesta època.
Amb les cites que proposen els apartats que integren la
programació municipal d’estiu, pretenem constituir una espècie
de circuit que ens vaja convocant amb regularitat en places,
carrers i parcs de zones diferents del nucli urbà: des de la Derrota
i els Vilars fins a Ereta de Penya o el Barri Medieval. Perquè,
precisament, un dels eixos vertebradors de Refresca’t amb la
cultura és convertir l’espai públic en l’escenari principal de les
propostes.
Us convidem a fullejar la programació i a seleccionar les activitats
que siguen del vostre gust. Hem tractat de bastir una oferta
àmplia i plural perquè totes i tots pugueu trobar-hi elements
interessants. L’esforç que això suposa ha estat possible gràcies
a la dedicació del personal vinculat a l’Àrea Cultural i Juvenil de
l’Ajuntament, a la implicació d’altres departaments municipals,
a la bona disposició de col·lectius i persones concretes, i al suport
econòmic de diverses institucions. Ara us correspon a vosaltres
jutjar el resultat d’aquest treball intens.

Xavier Molina Martí
Regidor de Cultura
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PROGRAMACIÓ
ESTIU 2017
7 de juliol:
ESTIUEJART

Pàg.

6

7 de juliol:
NITS MUSICALS

Pàg.

8

9 de juliol:
VESPRADES DE BALL

Pàg.

9

Del 10 de juliol al 25 d’agost:
BIBLIOPISCINA

Pàg.

10

13 de juliol:
ESTIUEJART

Pàg.

6

Del 19 al 21 de juliol:
ESTIUEJART

Pàg.

6

21 de juliol:
NITS MUSICALS

Pàg.

8

23 de juliol:
VESPRADES DE BALL

Pàg.

9

24 i 31 de juliol:
LLETRES AL CARRER

Pàg.

11

27 de juliol:
ESTIUEJART

Pàg.

7

Del 29 de juliol al 12 d’agost:
ESTIUEJART

Pàg.

7

2 d’agost:
LLETRES AL CARRER

Pàg.

11

4 d’agost:
NITS MUSICALS

Pàg.

8

4

5 d’agost:
BOCAIRENT DE NIT

Pàg.

13

6 d’agost:
CINE D’ESTIU

Pàg.

14

11 d’agost:
ESCENARI JOVE

Pàg.

15

12 d’agost:
BOCAIRENT DE NIT

Pàg.

13

13 d’agost:
CINE D’ESTIU

Pàg.

14

14 d’agost:
ESCENARI JOVE

Pàg.

15

Del 15 al 18 d’agost:
XARRADES A LA FRESCA

Pàg.

17

18 d’agost:
ESCENARI JOVE

Pàg.

16

19 d’agost:
LLETRES AL CARRER

Pàg.

12

19 d’agost:
BOCAIRENT DE NIT

Pàg.

13

21 d’agost:
ESCENARI JOVE

Pàg.

16

23 d’agost:
BOCAIRENT DE NIT

Pàg.

13

Del 24 al 26 d’agost:
SANT AGUSTÍ DE CONTE

Pàg.

18

1 de setembre:
LLETRES AL CARRER

Pàg.

12

2 de setembre:
ESTIUEJART

Pàg.

7

8 de setembre:
ESPECTACLE DE CLOENDA

Pàg.

19
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EstiuejART
7 de juliol (divendres)
Inauguració de l’exposició Javier Cerdá: 34 anys
de pintura
Sala Joan de Joanes • 20.00 hores
L’exposició estarà oberta fins al diumenge 23 de juliol en l’horari
següent: de dilluns a dissabtes, de 18.30 a 20.30 hores, i diumenges,
d’11.30 a 13.30 hores.

13 de juliol (dijous)
Taller infantil amb fang
Placeta del Lleó Ibèric (davant del
museu arqueològic) • De 19.00 a
20.00 hores
Organitzat amb el Consell
Municipal de la Joventut i el
Centre d’Informació Juvenil

Del 19 al 21 de juliol
Taller de gravat al sucre, a càrrec de Manolo
Granado
Local de l’Associació Art 92 (Casa de la Joventut) •
Dimecres, dijous i divendres, de 19.00 a 21.00 hores
Informació i inscripcions a les Oficines Municipals (registre) fins al
divendres 14 de juliol
Preu: 20 euros (inclou les 3 sessions i els materials, excepte el paper)
Organitzat amb la col·laboració de l’Associació Art 92
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27 de juliol (dijous)
Taller infantil amb escaiola
Parc de la Derrota • De 19.00 a 20.00 hores
Organitzat amb el Consell Municipal de la Joventut i el Centre
d’Informació Juvenil

Del 29 de juliol al 12 d’agost
Exposició de les obres creades en el taller de
gravat al sucre
Mercat Municipal
Organitzada amb la Regidoria Sociosanitària

2 de setembre (dissabte)
II Marató de
Fotografia Jove
Les bases estaran publicades
en www.cijbocairent.es i
www.bocairent.es
Organitzada amb el Consell
Municipal de la Joventut i el
Centre d’Informació Juvenil
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Nits
MUSICALS
7 de juliol (divendres)
Nit de boleros, a càrrec del grup Vila Ensemble
de la Societat Musical Vila de Bocairent
Placeta de la Cantereria • 23.00 hores
Organitzada amb la Societat Musical Vila de Bocairent

21 de juliol (divendres)
Nit de folk rock i
cançó, a càrrec del
grup Gent del Desert
Placeta de Sant Vicent o de la
Presó • 23.00 hores
Organitzada amb el patrocini de
la Generalitat Valenciana

4 d’agost (divendres)
Nit de metall, a càrrec de l’A.U.M. Brass de
l’Associació Unió Musical de Bocairent, amb
Àngel Castelló, Jordi Sanjuan, Sergio Silvestre,
Eduard Gisbert i Abel Mataix
Pouet de Sant Vicent • 23.00 hores
Organitzada amb l’Associació Unió Musical de Bocairent
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Vesprades
de BALL
9 de juliol (diumenge)
Primera vesprada de ball: taller dirigit
per Jesús Condés
Parc del carrer Cervantes • 19.30 hores
Organitzada amb l’Associació de Balls de Saló de Bocairent

23 de juliol (diumenge)
Segona vesprada de ball: taller dirigit
per Jesús Condés

Parc dels Vilars • 19.30 hores
Organitzada amb l’Associació de Balls de Saló de Bocairent
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BiblioPISCINA

Del 10 de juliol al 25 d’agost
Espai de lectura i tallers infantils
Piscina Municipal •
Dilluns, dimecres i divendres, d’11.00 a 13.00 hores
La zona de bibliopiscina oferirà llibres, revistes i premsa. A més, cada
dia hi haurà un taller diferent per a les xiquetes i els xiquets.
Organitzat amb la Biblioteca Pública Municipal i la col·laboració de la
Diputació de València

També podeu gaudir de la lectura acostant-vos a les instal·lacions de la
Biblioteca, que té un horari especial durant l’estiu.
Juliol > De dilluns a divendres: de 9.00 a 13.00 hores i de 16.30 a 20.00 hores.
Agost > De dilluns a divendres: de 9.00 a 13.00 hores.
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Lletres al
CARRER
24 i 31 de juliol
Taller de narració oral, a càrrec d’Almudena Francés
Pati de la llar dels jubilats • Dilluns, de 19.00 a 21.00 hores
Activitat dirigida a qualsevol persona major de 16 anys que vulga
aprendre a narrar oralment històries.
Informació i inscripcions gratuïtes a la Biblioteca Pública Municipal
fins al dimecres 19 de juliol
Organitzat amb la Biblioteca Pública Municipal i la col·laboració de
l’Associació de Jubilats i Pensionistes Sant Blai

2 d’agost (dimecres)
Contes a la fresca, a
càrrec de narradors locals
i d’Almudena Francés
Davant de la font d’Ereta de Penya •
21.30 hores (sopar baix braç) i 22.30
hores (espectacle de contacontes)

El sopar està obert a qualsevol persona i l’organització oferirà aperitiu
i dolços per a totes i tots. Hi haurà taules i cadires per a sopar 80
persones; a banda, podeu portar les vostres.
L’espectacle de contacontes està dirigit al públic jove i adult.
Organitzats amb la Biblioteca Pública Municipal i la Mancomunitat
de Municipis de la Vall d’Albaida, i el patrocini del SARC Diputació de
València
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Lletres al
CARRER
19 d’agost (dissabte)
Punts d’intercanvi de
llibres
Parcs del carrer Dos de Maig i de la
Canaleta, mirador de la ronda Sud
i jardí de la Torre dels Portuguesos
• De 10.00 a 20.00 hores
Organitzats amb la Biblioteca
Pública Municipal

1 de setembre (divendres)
Presentació de Deliri,
novel·la de Josep
Penadés guardonada
amb el Premi de
Literatura Eròtica de la
Vall d’Albaida
Jardí de l’ermita de la Mare de Déu
d’Agost • 23.00 hores
Organitzada amb la Biblioteca
Pública Municipal
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Bocairent
de NIT

5, 12, 19 i 23 d’agost
Rutes nocturnes temàtiques
Dia 5: el Bocairent àrab
Dia 12: les ermites del Barri Medieval
Dia 19: mites, llegendes i observació d’estels des del Sant Crist
Dia 23: les Danses, indumentària i història
Informació, condicions i inscripcions a l’Oficina de Turisme
Aquestes rutes formen part de la programació Camins medievals,
organitzada per la Regidoria de Turisme i la col·laboració de la
Generalitat Valenciana i l’Associació Serra Mariola
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Cine
d’ESTIU
6 d’agost (diumenge)
Projecció de la pel·lícula
Vuelta a casa de mi madre
Parc dels Vilars • 22.30 hores
Pel·lícula recomanada a partir de
7 anys
Hi haurà fins a 250 cadires
disponibles. A banda, podeu portar
els vostres seients.
Organitzada amb el Consell
Municipal de la Joventut i el Centre
d’Informació Juvenil

13 d’agost (diumenge)
Projecció de la pel·lícula
Es por tu bien
Parc dels Vilars • 22.30 hores
Pel·lícula recomanada a partir de
12 anys
Hi haurà fins a 250 cadires
disponibles. A banda, podeu
portar els vostres seients.
Organitzada amb el Consell
Municipal de la Joventut i el Centre
d’Informació Juvenil
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Escenari
JOVE
11 d’agost (divendres)
II BEKIRENT RAP. Concert de grups de rap

Parc de la Derrota • De 21.00 a 2.00 hores
Organitzat amb el Consell Municipal de la Joventut i el Centre
d’Informació Juvenil

14 d’agost (dilluns)
I NIT DE MÚSICA JOVE EN VALENCIÀ.
Actuació dels grups Tesa Rebesnéts del Tio
Canya i Kontaminació Akústika
Zona de l’antiga fàbrica de Rasilan •
22.30 hores (sopar baix braç) i 24.00 hores (concert)
El sopar està obert a qualsevol persona i l’organització oferirà aperitiu
i dolços per a totes i tots; a més, es podrà adquirir la beguda. Hi haurà
taules i cadires per a sopar 80 persones; a banda, podeu portar les vostres.
Organitzada amb el Consell Municipal
de la Joventut i el Centre d’Informació
Juvenil, la col·laboració de la Junta de
Majorals de Sant Agustí i el patrocini
de la Generalitat Valenciana
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Escenari
JOVE
18 d’agost (divendres)
PISCINA MUSICAL.
Sessió de bany amenitzada per DJ Tremor
Piscina Municipal •
De 18.00 a 22.00 hores
Durant la franja horària
de l’activitat, l’entrada a
la piscina serà gratuïta.
Organitzada amb el
Consell Municipal de
la Joventut, el Centre
d’Informació Juvenil i la
Regidoria Ludicoesporiva

21 d’agost (dilluns)
MICRÒFON OBERT.
Jam session amb músics i grups locals que
vulguen compartir la seua música amb el públic
Mirador de la ronda Sud • 20.00 hores
L’organització proporcionarà als participants els mitjans tècnics
necessaris per a actuar.
Les persones interessades a actuar s’han d’inscriure al Centre
d’Informació Juvenil fins al dimecres 16 d’agost.
Organitzada amb el Consell Municipal de la Joventut i el Centre
d’Informació Juvenil

16

Xarrades
a la FRESCA

Del 15 al 18 d’agost
Placeta de Sant Vicent o de la Presó •
20.00 hores
El programa de les Xarrades a la Fresca es podrà consultar en
www.culturabocairent.es
Organitzades amb la col·laboració de la tasca-cafeteria Rabet de
Gat i la casa propietat de María Belda Silvestre
A continuació de cada xarrada, hi haurà un sopar a la mateixa placeta.
El preu és de 6 euros i cal inscriure’s abans de la conferència.
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Sant Agustí
de CONTE

24 d’agost (dijous)
Contes de la mar salada, a càrrec d’Ana Canet
Plaça Julián Herrero Alexandre • 20.15 hores
Organitzat amb la Junta de Majorals de Sant Agustí i la Regidoria de
Festes, i el patrocini del SARC Diputació de València

25 d’agost (divendres)
Contes per a totes les edats, a càrrec del Tio Vicent
Plaça Julián Herrero Alexandre • 20.15 hores
Organitzat amb la Junta de Majorals de Sant Agustí i la Regidoria de
Festes, i el patrocini del SARC Diputació de València

26 d’agost (dissabte)
Canta, conta i balla, a càrrec de Bruixes
Maduixes Contacontes
Plaça Julián Herrero Alexandre • 20.15 hores
Organitzat amb la Junta de Majorals de Sant Agustí i la Regidoria de
Festes, i el patrocini del SARC Diputació de València
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Espectacle
de CLOENDA
8 de setembre (divendres)
Xavi Castillo News!

Plaça de Bous • 23.00 hores
Preu: 5 euros. Venda anticipada d’entrades a l’Oficina de Turisme i al
Centre d’Informació Juvenil a partir del dilluns 21 d’agost
Espectacle dirigit a majors de 18 anys
Organitzat amb el Consell Municipal de la Joventut i el Centre
d’Informació Juvenil
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www.culturabocairent.es

