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NORMATIVA ACTIVITATS

1’5 M
01 02 03

#CulturaSegura

4 de març
DIVENDRES

19.00 hores | Pati de les Escoles 
Velles (Biblioteca Municipal)

A les 18.15h. inauguració de l’exposició.

Projecte d’art contemporani

Diari de Silencis
La història de Paule�e Weil

RESERVA ENTRADES ONLINE
Programació de l’Auditori
al web de Caixa Ontinyent

AIELO DE MALFERIT Capital Cultural Valenciana 2022

3 de marçDIJOUS

Les persones usuàries del Centre 
de Dia l’Aljar també participaran de 
la creació de l’obra d’art!

Crearem una nova obra d’art 
Brodant la Revolta, vine i participa!

2 de marçDIMECRES

· Plaça del Mercat en horari de 10.00 
a 13.00h., comptarem amb un grup 
d’alumnes de l’IES Porçons.

Presentació de la novel·la

Mariló Sanz Mora. Edicions 96

Centre
d’Informació Juvenil
d’Aielo de Malferit

@ajuntamentaielodemalferit

@aielomalferit

648 289 628

www.aielodemalferit.es

Ajuntament d’Aielo de Malferit

ENTRADES!
A la Casa de
la Joventut i
a l’Ajuntament
d’Aielo de
Malferit

6 de març
DIUMENGE

8.00 hores | Eixida des de l’Ermita 
del Calvari , cal estar 20’ abans per a 
la inscripció (obligatòria).
Activitat gratuïta

Pujada al Teleraco

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

27 de març
DIUMENGE

26 de març
DISSABTE

CONCERT-VERMUT
Esther
Gira “Les teues ales”

12.30 hores | Pati Palau de Malferit
Entrada lliure - Aforament limitat

Concert – vermut és l'excusa perfecta per 
compartir un vermut o copeta de vi i música de 
proximitat amb la família, els amics, la parella,….
Amb la col·laboració de Bodegas Alonso.

Cal dur roba i calçat adequat per a la 
muntanya, aigua i esmorzar, l’organització 
aportarà beguda, “picaeta” i café.
Organitza: Alena que no arribes.

Brodant la revolta és un projecte 
participatiu d'art contemporani 
que consisteix a eixir al carrer per 
brodar pancartes amb missatges 
feministes i de consciència de 
gènere. 

ACTIVITAT DE SENDERISME

1a consumició gratuïta / la resta (copa vermut o vi) 1€.

Grups
- DESAKATO
- SMOKING SOULS
- LISASINSON

- GARGALL
- CONE
- MENTEKATOS
- SILES

AIELO DE MALFERIT
Capital Cultural Valenciana 2022
Equinocci de Primav�a



5 de marçDISSABTE

6 de marçDIUMENGE

2 0 2 2

6 de març
DIUMENGE

Violincheli Brothers
Finalista de Got Talent España
Desconchertantes

19.00 hores | Auditori Municipal 
d’Aielo de Malferit
Entrada 3€

Els germans Pablo i Alejandro Turlo, 
VIOLINCHELI BROTHERS, de 17 i 14 anys 
respectivament són els germans prodigis de la 
música clàssica que van demostrar sent 
finalistes de GOT TALENT ESPAÑA 2021 que 
“J.S.Bach i J.Baldwin podrien haver sigut 
col·legues del barri”.

8 de marçDIMARTS

“DONES DEL MÓN”

19.00 hores | Pati del Palau

A la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament 
una exposició cedida per Creu Roja 
anomenada “Dones del Món”.

12 de març

13 de març

DISSABTE

DIUMENGE

Humor amb
Patricia Espejo

Dia de l’arbre

19.00 hores | Auditori Municipal d’Aielo 
de Malferit
Entrada lliure amb invitació prèvia

Natural, espontània i molt divertida. Amb una 
llarga trajectòria fent riure en el Club de la 
Comèdia, Comedy Central, Sopa de Gansos i 
Late Motiv, Patricia serà l'encarregada de 
portar l'humor més "gamberro" i irreverent a 
Aielo de Malferit.

El Grup de Voluntariat Mediambiental i 
l’Ajuntament d’Aielo de Malferit organitzen 
aquesta activitat per commerar el dia de 
l’arbre. 
CAL DUR:  aixada, esmorzar i  aigua. 
L’organització aportarà la “picaeta” i la 
beguda. Es recomana portar botes de serra i 
roba adequada. 

18 de març
DIVENDRES

Tarántula
Espectacle de dansa URBANA i col·loqui
DANCE-CENTER Valencia

12.30 hores | Auditori 
Municipal d’Aielo de Malferit

Activitat concertada amb IES Porçons

TARÀNTULA ens parlarà de salut mental, 
grooming, anorèxia, racisme; xenofòbia, 
relacions tòxiques, violència sexual, 
independència econòmica, transsexualitat. Una 
complexa tela d’aranya que ens pot atrapar.

14 i 21 de març
DILLUNS

18.00 hores | Llar del Jubilat

9.00 hores | Plaça del Palau

Lola Espí Cerdà ens impartirà un curs 
pràctic i vivencial de dues sessions amb l'objectiu 
principal de contribuir al desenvolupament de consciència i auto-coneixement de 
cada dona sobre si mateixa, com a camí cap a la plenitud, l'equilibri, la pau interior i 
l' apoderament. 

9 de març
DIMECRES

CONTACONTES PER A ADULTS

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

Acte commemoratiu del dia 
Internacional de la Dona

“El sol en un capazo”

17.00 hores | Biblioteca Municipal

Cristina Verbena ens contarà contes 
tradicionals absurdament divertits i que no 
hem sentit mai: un home que busca com 
atrapar el sol en un cabàs per tenir-lo en 
hivern, una dona que es transforma en 
cabra... o en abella!!

10.30 h  Bou en corda.
11.30 h  Bou en corda.
12.30 h  Entrà de vaques.
16.30 h  Bou en corda exhibit per 
l’Associació Bou i Corda Ontinyent.
*Recinte als carrers: Major, Sant Antoni, Plaça Palau, 
Església, Orient, Canonge Ortiz, Tres Avemaries, Plaça 
La Font, Travessia del Palau, Del Mig, Sant Pere, Plaça 
Sant Engraci i Puríssima.

Al finalitzar, música en directe al Pati 
del Grup Nou.

11.00 h  Matinal infantil a la Plaça Palau.
12.00 h  Xarlotà.
*Recinte Plaça Palau.
IMPORTANT: Queda totalment prohibida la participació de menors de 16 anys 
als actes taurins.

8 DE MARÇ - DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Mostra de l’obra feta per diverses generacions 
de dones del nostre municipi dintre del taller 
“Brodant la Revolta”.

Reserva d’entrades a partir de l’1 de març.
- WhatsApp 695 796 825
- Formulari de Google

Curs “COACHING DE 
VIDA PER A DONES”
a càrrec de Lola Espí

Públic familiar


