
PROGRAMACIÓ CULTURAL OLIVA  
Juny 2014 

• PRESENTACIÓ: ESCOLA D’ESTIU MARINA-SAFOR 
• AUDICIONS MUSICALS 
• CONCERT-LA SEMBRA 
• PRESENTACIÓ DE LLIBRE 
• TEATRE AMATEUR 
• EXPOSICIONS 
• CINECLUB 
• ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA TAMARIT 
• XERRADA-CONFERÈNCIA 
 
 
 

BIBLIOTECA TAMARIT 
DIMARTS 3 DE JUNY 

• Jocs de taula i jocs de carrer. 
• Horari: 18.00 h 
• Lloc: Biblioteca Tamarit. 
 

ESCOLA D’ESTIU MARINA-SAFOR 
DIJOUS 5 DE JUNY 

• Presentació de la nova edició de l’Escola d’Estiu Marina-Safor, 
Moviment de Renovació Pedagògica. 

• Horari: 20.00 h 
• Lloc: Teatre Olímpia. 
 

TEATRE-FESTIVAL AMATEUR 
DISSABTE 7 DE JUNY 

• Festers del Rebollet. 
• Teatre amateur  i Festival de la Clec. 
• Horari: 19.00 h 
• Lloc: Teatre Olímpia. 
 
 



 

AUDICIONS, ESCOLA DE MÚSICA 
DIMARTS 10 DE JUNY 

• Audicions de l’Escola de Música de l’AAMO.  
• Els alumnes faran interpretacions de peces musicals. 
• Entrada gratuïta. 
• De 18.30 h a 20.30 h. 
• Lloc: Teatre Olímpia. 
 

BIBLIOTECA TAMARIT 
DIJOUS 12 DE JUNY 

• Bebe-contes. 
• Contes per a xiquets i xiquetes d’1 a 3 anys. 
• Horari: 18.00 h 
• Lloc: Biblioteca Tamarit. 
 

CINECLUB OLIVA 
DIJOUS 12 DE JUNY 

• Títol: 
• Direcció:  
• Sinopsi:  
• Durada: 
• Horari: 20.00 h i 22.00 h 
• Lloc: Teatre Olímpia. 
 
 

PRESENTACIÓ DE LLIBRE 
DIVENDRES 13 DE JUNY 

• L’escriptora d’Oliva, Cristina Pons Pons presenta el seu segon llibre 
“Por el camino de la verdad”. 

• Horari: 20.00 h 
• Lloc: Centre Polivalent. 
• Col·labora:  
• Regidoria de Cultura. 
 
 



 

CONCERT-PRESENTACIÓ 
DIVENDRES 13 DE JUNY 

• Presentació de l’Associació La Sembra (Xarxa Agroecològica). 
• Es tracta d’una associació per a la promoció, producció i consum 

d’agricultura ecològica. 
• Actuacions musicals: Julio Bustamante, Feliu Ventura i Senior (de 

Senior i El Cor Brutal).  
• Col·labora: Ass. El Rebollit, Paulatins i Regidoria de Cultura. 
• Entrada-donatiu: 6 euros. 
• Horari: 21 hores.  
• Lloc: Teatre Olímpia. 
 

BIBLIOTECA TAMARIT 
DILLUNS 16 DE JUNY 

• Taller de manualitats. 
• Horari: 18.00 h 
• Lloc: Biblioteca Tamarit. 
 

CONFERÈNCIA-XERRADA 
DILLUNS 16 DE JUNY 

• Xerrada informativa sobre intercanvi gratuït de llavors entre agricultors. 
• (La importància de mantenir les llavors tradicionals, davant la producció de 

llavors per enginyeria genètica, i la propietat de les llavors per part de 
multinacionals que després volen cobrar la patent de vida de la llavor del 
producte...això porta a la desaparició progressiva de les llavors tradicionals de 
les quals el llaurador no ha de pagar res per sembrar-les. Les multinacionals 
estan patentant vida de plantes i animals). 

• L’intercanvi de llavors tradicionals entre agricultors és una alternativa bona per 
conservar els nostres productes tradicionals sense manipulacions genètiques, i 
sense que ningú ens puga demanar pagar patents per la sembra i la producció 
d’aliments. 

• Associació “Llavors d’Ací” (Associació per a la promoció i conservació de la 
biodiversitat agrària del País Valencià) 

• Horari: 20.00 h. 
• Lloc: Sala de Conferències de Casa-Museu de Maians. 
 
 
 



 
 

EXPOSICIONS 
JUNY 

• Del 9 al 15 de juny. 
• Exposició d’artesania de treballs amb bolillos.  
• 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 
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