
PROGRAMACIÓ CULTURAL 
Març 2014

•PRESENTACIÓ de “Cuadernos de  Pedagogía”
•CINECLUB.
•PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “LA CIUDAD ENCENDIDA”.
•PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “QUAN ÉREM DIVENDRES”
•TEATRE AMATEUR: FRANCESCO 2.0. 
•POEFESTETA. 
•EXPOSICIONS.
•ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA TAMARIT.
•POEFESTA, Xé FESTIVAL DE POESIA D’OLIVA.

CINECLUB OLIVA
DIJOUS 6 DE MARÇ

•Títol: “En Solitario”
•Direcció: Christophe Offenstein. 

• http://www.labutaca.net/peliculas/en-solitario-en-solitaire/ 
•Sinopsi:Yann aconsegueix fer el seu somni realitat en participar inesperadament a la Vendée 

Globe: la volta al món a vela en solitari i sense escales. Després de diversos dies de competició 
descobreix a bord a un jove polissó. Davant el risc de ser desqualificat, decideix amagar al noi en 
el que serà una aventura inoblidable.

•Durada: 96 minuts.
•Horari: 20.00 h i 22.00 h
•Lloc: Teatre Olímpia.

DIVENDRES 7 DE MARÇ
PRESENTACIÓ DE LLIBRE

•PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “LA CIUDAD ENCENDIDA”.
•Autor: Héctor Hugo Navarro.
•“La ciudad encendida” proposa un repàs a la València del Cop d'Estat, de la ruta del 

bakalao i l'incipient “pelotazo” immobiliari des dels ulls en contínua recerca del seu 
protagonista. Una novel · la d'identitat que ens aproxima a la complexitat de les 
relacions personals, desenvolupada amb l'agilitat narrativa de la novel·la negra. Una 
galeria de personatges que es mouen entre el drama i la paròdia pels reconeixibles 
escenaris de la ciutat.

•Horari: 20.00 h.
•Lloc: Biblioteca l’Envic.

http://www.labutaca.net/peliculas/en-solitario-en-solitaire/


DIJOUS 13 DE MARÇ
PRESENTACIÓ DE 

“CUADERNOS DE PEDAGOGÍA” 
•Presentació de la revista “Cuadernos de Pedagogía”
•Intervindran:  
•Lourdes Martí
•Vero Escales i Vicent Gràcia
•I a més, concert: “Sons esculturals” 
•(percusió a partir d’una escultura 
•d’Amorós), exposició: “Ser, fer, pensar, conviure,... a l’escola”.
•Horari: 20.00 h
•Lloc: Sala de Conferències de la Casa-Museu de Maians.
•Organitza:   
•Escola d’Estiu Marina-Safor.

CINECLUB OLIVA
DIJOUS 13 DE MARÇ

•Títol: “A late quartet” 

•V.O. anglés. 
•Direcció: Yaron Zilberman.
•http://www.labutaca.net/peliculas/el-ultimo-concierto-a-late-quartet/  
•Sinopsi: Després de 25 anys collint èxits i gaudir de fama mundial, i en plena preparació 

d'un concert per celebrar el seu quart de segle professional, el futur d'un quartet de corda 
de Nova York rep un cop dur que pot posar en dubte la seva supervivència. El violoncel 
· lista de la formació està patint els primers símptomes del Parkinson, una malaltia que 
en poc temps posarà fi a la seva carrera com a intèrpret. La incertesa sobre el seu futur 
s'apoderarà del quartet, donant curs a emocions reprimides, egoismes i retrets que 
posaran en dubte anys d'amistat i col · laboració professional.

•Durada: 105 minuts.
•Horari: 20.00 h i 22.00 h
•Lloc: Teatre Olímpia

CINECLUB OLIVA
DIJOUS 20 DE MARÇ

•Cineclub.
•Dia dedicat als CURTMETRATGES: un mig metratge ”Nsila” d’AINA GALLARDO- 

un curt “Tagomago”de SERGI MIRALLES- un curt d’animació “Vía Tango” 
d’ADRIANA NAVARRO, nominat als Goya 2014-, “W Mc Gregor” d’Ernest Parra, i 
un curt de JAUME MORERA. 

•Horari: 20.00 h 
•Lloc: Teatre Olímpia.

http://www.labutaca.net/peliculas/el-ultimo-concierto-a-late-quartet/


TEATRE AMATEUR
21 i 22 DE MARÇ

•Obra: Francesco 2.0
•Sant Francesc una vida d’entrega i pobresa molt actual.
•Sinopsi:“Som a Assís, Itàlia, l’any 1202, el segle XIII, en plena època medieval. El temps 

de les Croades, de les esglésies romàniques, dels joglars i els trobadors, de la suor 
dels serbs. Un segle de grans calamitats: la fam, les guerres, la pesta, la lepra… ”

•Eixe és el món de Sant Francesc, FRANCESCO en el seu nom italià. 
•Coneixerem la seua joventut com a fill d’un ric comerciant, la seua transformació, la seua 

predicació i les seues lluites i crisi personal. Ens aproparem mitjançant les noves 
tecnologies, música en directe, balls i una espectacular escenografia a la seua total 
entrega als germans, la seua pobresa i humilitat extrema. 

•Un exemple de vida que després de tants segles continua impactant i ens convida a 
reflexionar a joves i majors davant l’actual crisi econòmica i espiritual.

•Divendres 21 a les 22.00 h
•Dissabte 22 a les 18.00 h
•Lloc: Teatre Olímpia.
•Organitza: Festers del Crist de Sant Roc.

CINECLUB OLIVA
DIJOUS 27 DE MARÇ

•Cineclub.
•Títol: Pendent de confirmació.
•Versió original subtitulada.
•Sinopsi: 
•Durada:
•Horari: 20.00 h i 22.00 h
•Lloc: Teatre Olímpia.

PRESENTACIÓ DE LLIBRE
DIVENDRES 28 DE MARÇ

•Presentació del llibre: “Quan érem divendres” 
•Autora: Àngels Gregori.
•«Del primer al darrer lliurament d’Àngels Gregori, veiem que l’autora s’arrecera en els 

dos paràmetres que han condicionat la poesia lírica de tots els temps: l’amor i la mort. 
Ja friso per un proper lliurament poètic de Gregori, una veu de la qual, n’estic segura, 
en sentirem a parlar durant molts anys.» Marta Pessarrodona, del pròleg del llibre.• 
Llibre guanyador dels Jocs Florals de Barcelona 2013.

•La presentació del llibre anirà acompanyada per cançons de Georges Moustaki 
interpretades per la cantautora Marina Rossell.

•Presenten el llibre els escriptors: Francisco Brines, Marta Pessarrodona i Francesco 
Ardolino.

•Horari: 20.00 h.
•Lloc: Teatre Olímpia.



POEFESTETA
DILLUNS 31 DE MARÇ

•Acte literari per als alumnes de 6é de Primària i Primer d’ESO.
•Espectacle a càrrec del poeta Josep Ballester i del Contacontes i animador literari Carles Cano.

•Horari: 11.00 h
•Lloc: Teatre Olímpia

 POEFESTA
DIVENDRES 4 D’ABRIL 

•X Festival de Poesia d’Oliva.
•Un any més i en van 10, el Poefesta arriba a Oliva amb l’entrada de la primavera, portant-nos aires 

de poesia i música.
•Alguns dels millors poetes de la nostra terra i altres vinguts de fora, ens acompanyaran en la 

FESTA DE LA POESIA.
•Horari: 20.00 h

Lloc: Teatre Olímpia

EXPOSICIONS
MARÇ

•Ø       De l’1 al 8 de març.
•Exposició de Ninots de les falles d’Oliva.
•Sala d’Exposicions de la Casa-Museu de Maians.
• 
•Ø       Dijous 13 de març.
•Exposició sobre la revista Cuadernos de Pedagogía.
•Sala d’Exposicions de la Casa-Museu de Maians.
• 
•Ø      Del 14 de març al 27 d’abril.
•Exposició de Fotografia “Seny”.
•Cessió temporal del Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí.
•Fotografies d’Ivana Larosa.
•Sala d’Exposicions Temporals del Museu Etnològic.

• Ø       Del 15 al 23 de març.
•Exposició de pintura de Graham Paul Flowerdew.

•Sala d’Exposicions de la Casa-Museu de Maians.



BIBLIOTEQUES D’OLIVA
•GRUPS DE LECTURA: Grups per llegir llibres i comentar-los. Ara mateix hi ha dos grups 

de lectura, si voleu més informació entreu en l’enllaç de la Biblioteca Tamarit que us 
indiquem.

• 
•GRUPS D’ANGLÉS: Conversa en anglés/valencià, dimecres de 18:00 h a 19:30 h
•GRUPS D’ANGLÉS: Conversa en anglés/castellà, dilluns de 10:30 h a 12:00 h
•***Més informació de les biblioteques d’Oliva: 

http://www.bibliotecaspublicas.es/oliva/proyectos.htm

CULTURA-OLIVA:

•CULTURA-OLIVA EN LA XARXA
•www.oliva.es  

•https://www.facebook.com/TeatreolimpiaOliva  

•www.twitter.com/teatreolimpia
***   Més informació:  

•*Correu electrònic:
• teatreolimpia@yahoo.es, 
•oliva.cultura@gmail.com  

•*Telèfon: 96 285 02 55

mailto:oliva.cultura@gmail.com
mailto:teatreolimpia@yahoo.es
https://www.facebook.com/TeatreolimpiaOliva
http://www.oliva.es/
http://www.bibliotecaspublicas.es/oliva/proyectos.htm



