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ABRIL, MES DE LA LECTURA

20 d’abril / 6 de maigVA DE RONDALLES!
42 Edició SETMANA DE LA LECTURA 2022

30 d’abril
DISSABTE VESPRADA DIUMENGE MATÍ

1 de maig
Pati Palau i Plaça Palau de Malferit   Entrada lliure

La màgia feta paraula per a gaudir en 
família del plaer de les històries amb Fran 
Pintadera (Premi Nacional al Millor Llibre 
Infantil i Juvenil), Eva i Esther Andújar, Ana 
Griot, Alberto Celdran i el Llombrígol 
Rondallaire.
Espai amb venda de llibre i signatura a 
càrrec dels autors al llarg del cap de 
setmana.

Una iniciativa solidària a  benefici dels 
programes d’ investigació  i tractament que 
promou l’Associació Espanyola de Lluita Contra 
el Càncer  amb la col·laboració desinteressada 
de comerços, empreses, entitats públiques i 
privades i associacions locals.

En esta xerrada dotarem a les persones usuàries de la informació necessària per a 
previndre i detectar situacions de risc. Conèixer que fer en cas de ser víctima 
d’un delicte, generant major seguretat tant en el seu domicili 
com en l’exterior, gràcies a l’adquisició de 
pràctiques preventives.

Durant la setmana del 2 al 
6 de maig
II FIRA SALVEM O 
INTERCANVIEM UN LLIBRE
+ info Biblioteca Municipal

18.00 hores | Auditori Municipal d’Aielo de Malferit
Donatiu 3€ / Organitza: Tyrius Aielo de Malferit

AIELO DE MALFERIT Capital Cultural Valenciana 2022

Centre
d’Informació Juvenil
d’Aielo de Malferit

@ajuntamentaielodemalferit

@aielomalferit

648 289 628

www.aielodemalferit.es

Ajuntament d’Aielo de Malferit

Descarrega’t la nostra APP
de comunicació i

participació ciutadana

Aielo de Malferit
a un clic

Edita: Ajuntament d’Aielo de Malferit | Gestió gràfica: Imprimint La Vall, SLU

1 de maigDIUMENGE

Directora: Aurora Sanchis Sempere

29 de maigDIUMENGE
19.30 hores | Plaça Palau dels Malferit | 
Entrada lliure

CONCERT DE PRIMAVERA

“SINFONIAS”
Orquestra Simfònica Súbitus

II Edició
Escoltacontes 2022

FESTIVAL Lluita contra el càncer
Música, ball, teatre, humor, diversió...

Xerrada

Seguretat
en el domicili

3 de maigDIMARTS
11.00 hores | Llar del Jubilat

8 de maigDIUMENGE

27 de maigDIVENDRES

28 de maigDISSABTE

29 de maigDIUMENGE

Sant Antoni
Festes 2022

9.00h. DESPERTÀ FESTERA.
12.00h. SANTA MISSA en honor del Patró Sant Antoni. 
Tot seguit solemne processó acompanyada de la Colla de Xirimiters amb 
la BENEDICCIÓ DELS ANIMALS. 

BAIXADA DEL PI Itinerari: Camí 
Montesa fins el Mirador del Clariano.
12.30h. EXHIBICIÓ CANINA al parc del 
Mirador del Clariano (a càrrec de 
l’Escola Municipal d’Educació Canina).

19.00h. ENTRADA DE LA LLENYA amb 
cavalls d’arrossegament.
Itinerari: Carrer Orient (junt a 
l’escorxador) - Carrer Major - Carrer Sant 
Antoni – pas per la imatge – Plaça Palau fins al punt de la foguera.
20.00h. ENCESA tradicional de la FOGUERA DE SANT ANTONI a la 
Plaça del Palau. Tot seguit, 2 hores d’AMBIENTACIÓ MUSICAL a la Plaça 
Palau amb un grup de música pop-rock en directe. 

9.00h. DESPERTÀ FESTERA.
17.00h. JOCS POPULARS I TRADICIONALS a càrrec de les associacions 
juvenils locals i UNFLABLES amb ARMIDAM.
18.00h. CUCANYES a la seu.



Regalem a tots els xiquets i xiquetes  el 
carnet de lector de la Biblioteca i un llibre.

 Exposició multidisciplinària per a donar visibilitat a artistes vinculats a 
Aielo de Malferit, amb la participació de dos artistes comarcals. En 
aquesta segona edició mostra creacions vinculades a la comarca amb 
materials com el fang i el vidre, les tècniques tradicionals de les arts 
plàstiques i les expressions més avantguardistes com la performance.

L'espectacle de Trompa i fil, és un recull de cançons tretes de 
melodies, arreplegades de la nostra tradició i altres de nova creació, 
amb l'objectiu de mantenir viva la nostra música popular més 
tradicional.

Inclou: Paella gegant, beguda, 
picadeta, música en directe, i dues 
Xarangues que amenitzaran el 
dinar...

5 de maig
DIJOUS

Horari escolar | Escoleta Infantil 
“La Serratella” 18.00 hores | Biblioteca Municipal

Alumnat de 3 anys de l’Escoleta Infantil 
“La Serratella”

14 de maig
DISSABTE

12.00 hores | Passeig de l’Eixample
10€ per persona

Inscripcions fins el 8 de maig, i recollir el tiquet de menjar i beguda.
Matins: A l’Ajuntament de 10.30h a 14.30h
Vesprades: A la Ludoteca Municipal (de dilluns a divendres de 17h a 20h)
*Cal inscriure’s individualment, però una sola persona pot anotar a diverses persones 
facilitant la documentació necessària (Nom i cognom, e-mail, telèfon i quinta)

7 de maig
DISSABTE

19.00 hores | Plaça Palau dels 
Malferit

INAUGURACIÓ

Aielo(+)Cultura
Talent Visible

 La crisi energètica, la crisi mediambiental, totes dues indestriables, 
fan peremptòria la presa de decisions que vagen més enllà de les 
declaracions polítiques i que s'apliquen amb una visió tan global com 
calga, però alhora amb una sensibilitat local que no faça del territori 
un simple càlcul mercantil, sinó el destinatari dels beneficis que 
s'anuncien.  

20 de maig
DIVENDRES

19.30 hores | Auditori Municipal 
d’Aielo de Malferit - Entrada lliure

TAULA REDONA
Macro plantes
fotovoltaiques
temps de negoci o d’oportunitat?

21 de maig
DISSABTE

20.00 hores | Auditori Municipal d’Aielo 
de Malferit - Entrada lliure

Trompa i fil
Espectacle musical amb Juan 
Carlos Colomer “Punxo”.

Taller de cuina per menjar saluda-
ble impartit per la dietista-nutri-
cionista Meritxell Sarró.

23 de maig
DILLUNS

10.00 hores | Llar del Jubilat

Taller de
cuina saludable

Dinar de les 
QUINTES

Contacontes 
Escoleta Contacontes
Llombrígol i 
Les Rondalles

Llombrígol i Les Rondalles

8 de maig
DIUMENGE

Eixida 11.00 hores | Passeig de l’Eixample
Organitza Junta Local AECC
Donatiu 3€

MARXA URBANA 5K

Runcàncer
Aielo de Malferit

Ajuda'ns, uneix-te contra el càncer. 
Marxa, camina, participa, anima, ajuda ...  
mou-te, participa a la RUN CÀNCER AIELO DE MALFERIT  i col·labora 
activament per a poder destinar recursos a la investigació contra la 
malaltia.  Marxa urbana per a tots els públics 5K.
Venda anticipada de dorsals en comerços de la localitat i Centre Social.

Festa
Benvinguda
Festa

Benvinguda

3 de maig
DIMARTS

Lectures de Rondalles 
d’Enric Valor
a càrrec del Grup de Voluntariat 
per la Lectura (EPA).

18.00 hores | Biblioteca Municipal

6 de maigDIVENDRES

Contacontes Infantil

Un dia per gaudir dels records i 
companys de joventut

Horari escolar | Biblioteca Municipal
Alumnat d’Infantil CEIP Sant Josep de Calassanç

Llombrígol i Les Rondalles

Artistes participants: Evarist Navarro, Lucía Peiró, Juan José Egea, 
Montserrat Palacios, Javier Torres; Amparo Sanz; David Carboneras, Abel 
Martí, Rosendo Aparici. Comissària: Lluci Juan.   

Organitza: Ajuntament d'Aielo de Malferit. Col·labora: Consorci de Museus de la 
Comunitat valenciana.

Organitza: 


