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De 17.30 a 19.00 h

sde14a17anys

gratulla al Centre d'lnformació Juvenil fins al di-
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local Abril, el mes de

des Der al teatre Avenida

E Eétabliments de I'Agrupació de Comerc¡ants iserveis de Bocairent IACiS)

El sorteig se óelebrará el dimarts 23 d'abril, a les 17.00 h, a la

Floristeria Peleorina.
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ment de Bocairent (Regidoria de Cultura)
Lluís Vives i IES Bocairent

ACIS ALQA EL TELó. Comprant en el comere local participarás en el sorteig de 20 abonaments trimestrals de 6 entra-
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Oncnrurrz¡: Agrripació de Comerciants i Serveis de Bocairent
(ACiS) i Ajuntament de Boca¡rent (Regidoria de Cultura)
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i inscripció a les Oficines Municipals (SEAFI) en l'horari se-

MINICLUB AL PARC. Jocs amb olobus ¡ boles malabars
E Parc del carrer Dos de Maig fDe 18.00 a 19.00 tt
E Activitat dirigida a xiquetes i x¡quets i a les persones adultes que els
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spañola contra el Cáncer

de Bocairent

TEATRE. La nit més llarga, de José Payá Beltrán, a cárrec del Grup de
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da g18.3oh 94euros
ó será a benefici del Patronato J. C.
rup de Teatre l'Arcá
Gor.L¡eoRA: Patronato J. C. i Ajuntament de Bocairent
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E oe r z.go a 19.00 h
joves de 14 a17 anys
ipció gratui'ta al Centre d'lnformació Juvenil fins al
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divendres 12 d'abtil
One¡¡rrz¡: Ajuntament de Bocairent (Regidor¡a de Joventut
Cor.r¡eoRA: Xarxa Joves.GVA
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Ajuntament de Bocairent (Regidor¡a de Cultura
unicipal)
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BIBLIOPARC. EsDa¡ de lectura itallers ¡nfantils

EMiradorde lardndaSud Eo'll.so a 13.00 tl

I

Si no fa bon temps, I'activitat es traslladará al bar de la Joventut.
_ llactivitat forma part de la programació local Abril, el mes de les paraules.
tsl ORe¡rurzn: Ajuntament de Bocairent (Regidoria de Cultura
Biblioteca
Pública Municipal)
Cor.LnaoRA: Centre d'lnformació Juvenil
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taller de robótica (5 euros)
irent (Regidoria Luriicoespórtiva¡

PASOUA JOVE. Programació d'oc¡ per a infants, adolescents
I toves

d

Les activitats programades es podran consultar en:
Pnrnocrr'¡¡: Ajuntament de Bocairent
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Cor.rleoRA: Ajuntament de Bocairent
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APARADORS POETICS, Exposició de poemes il.lustrats als
co

I g.oo tr
One¡r,¡rrz¡: Societat Musical Vila de Bocairent

Teatre Avenida

ESCOLETA ESPORTM DE PASOUA. Futbol,jocs de raqueta, ¡ocs populars, jocs de b¿squet, handbol, copbol ¡ taller de
robótica

6ut

qONCERT, Quintelde vent clássic i grup de saxos

d
6

,J:;,:""1","*.,""

Biblioteca

XARRADA, Obim Ia mircda el Manoc: memóries d'un viatge sorptenent. a cárrec del Col.lectiu Meraki
E Sala Joan de Joanes I lz.so it
@ Onenrurz¡: Col.lectiu Meraki de I'lES Josep Segrelles d'Albaida
Cor.ueoRA: Ajuntament de Bocairent
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ió a l'Oficina de Turisme (tel. 962905062

Uactivitat forma part de la

programació
(

E Onorurz¡: Ajuntament de Bocairent
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bocai-

Cam¡ns medievals.

risme)

Cor.r¡eonA: La Sária Turisme
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i al teatre Avenida des d'una hora abans de l'espectacle.

llactivitat forma part de la campanya ACiS alqa e/ feló i se sorteiará
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@ Onemrz¡: Parróquia de l'Assumpció de Nostra Senyora
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E Onen¡rrz¡: Ajuntament de Bocairent (Regidoria de Cultura)

Pnrnocrr'r¡: Académia Valenciana de la Llengua i Generalitat Valenciana
(lnstitut Valenciá de Cultura)
Cor.rneoRA: Agrupació de Comerciants i Serveis de Bocairent (ACiS)

camino de perlectión, dirigit per Blai Silvestre
Creu

a cárrec d'Ameba Teatre

a I anys
lnscripc¡ó gratuita a la bibliotecafins al d¡mecres 10 d'abril. Places limitad6

€

l-activitat forma pad de levprogramacions locals Divendres de b¡bl¡oteca i Abril, el mes de les paraules.
One¡rurrá: Ajuntament dó Bocairent (Regidoria de Cultura - Biblioteca Públ¡ca MunicipaD

un

xec de 50 euros per a compres en establiments AC|S entre les persones
assistents.

PROJECCIó. Pel.licula Et mavor reoalo,' de Juan Manuel Cotelo
Sala d'actes del Patronato E I a.sl n
El Ononrrzn: Panóquia de I'Assumpció de Nostra Senyora
Cor.ueom: Patronato J. C.
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a cárrec d'Anna Mo-

servirá per a presentar la programaci'local Abril, el mes de les

E

de I'Asociación Españora contra

acomoanven.
@ OnenÑrrzni A¡untament de Bocairent (Regidoria de Joventut
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Josep Segrelles d'Albaida

l1 3 r 1 4l

de Ia fe.ua vida, a cánec de Son¡a Franés Olmos

_ güent: dilluns, dimarts i dijous, de 9.00 a 13.00 h.
@ Óne¡rurrzn: Ajuntament de'Bocáirent (Regidoria Sociosanitária)
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Cor.rneonA: Ajuntament de Bocairent

ENOLITERATURA. Mar¡datge de vins

tr

TAULA REDON A. Testimoni d'una dona dins la culture islámica, a cá,-

PRESENTACIÓ DE TREBALLS. Xl Concurs Literari de Calligrames
d Les bases del concurs es poden consultar en U l llbggailg4Lgs
/es

1)30
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a 13.00 h
Onomrrz¡: AssociacióArt 92, familia Vañó Vicedo i Aiuntament
de Bocairent (Regidoria de Cultura)

i en www.culturabocairent.es.
L activitat forma part de la programació
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(Regidoria d'Espais Públics i Naturals)

CIJ)

EXpOSICIÓ, Afnca, la gran aventura, mostra d'homenatge a
Miouel Vañó Vicedo
d Sala Joan de Joanes
E De dilluns a d¡ssabte, de 18.00 a 2O.OO h, i diumenge, d'11 .OO
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de les ermites: Sant Jaume ¡ Santa Bárbara

t glo.ooh €2euros

ió a l'Oficina de Turisme (tel. 962905062

-

bocai-

rent@touristinf o.net)
llactivitat forma part de la programació local Eoca irent. Camins medievals.
Onenrurz¡: Ajuntáment de'Boóairent (Regidoria de Turisme)
CoL.LneoFA: La Seria Turisme

XII FIRA DEL LLIBRE

d Placa de
flL'aciivitat
€ one¡rura

Les actualitzacions i possibles modificacions de fAGEilDA podran consultar-se en www,bocairent.es ien www.culturabocairent.es

h

sparaules.

