
PROGRAMACIÓ CULTURAL, 5 OCT A L’11 NOV 2017 
Regidoria de Cultura, Música i Biblioteques, Ajuntament d’Oliva 
 
 
Concert bandes juvenils Oliva i Ondara 
Escola de Música 
Dissabte 30 set, 12 h 
Concert intercanvi entre la Banda Juvenil de l’AAMO i la Banda Juvenil de la Unió 
Musical d’Ondara. 
 
Concert de tardor 2017 Coral Santa Cecília 
Església de Sant Francesc 
Diumenge 1 oct, 19.30 h 
Concert intercanvi entre l’Associació Musical Santa Cecília d’Oliva i Chorale Des 
2 Luys de França. ‘Retrobem la nostra música’, campanya d’ajuda a agrupacions 
musicals de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València. 
 
Presentació: Revista de la Safor 
Biblioteca de l’Envic 
Dijous 5 oct, 20.15 h 
Presentació del número 8 de la 'Revista de la Safor', editada pel CEIC Alfons el 
Vell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rebombori: 3r Cicle de Teatre infantil 
Teatre Olímpia 
Del 6 al 27 oct, 18 h 
Preu de l’entrada: 1 euro. Venda d’entrades en taquilla des d’una hora abans, en 
www.instanticket.es o al 902 444 300. 
 
Divendres 6 oct, 18.00 h 
Xirriquiteula Teatre: Papirus 
Un carregador del moll i una pagesa es troben per casualitat escapant de la 
guerra. Junts, amb sentit d’humor i sorprenent creativitat, donen vida a un nou 
món. Un espectacle que parla de l’amistat, de la guerra, dels temors que ens fan 
petits, dels sentiments i de l’esperança, i en el qual el gest, l’humor i la creativitat 
són els protagonistes. 
 
Divendres 13 oct, 18 h 
Gobelins Produccions Musicals: La volta al món en 80 melodies 
Una protagonista que ha perdut la memòria i l’orientació. Uns músics aventurers 
que l’acompanyaran a pegar la volta al món. Un recorregut singular en què 
ajudarem la nostra amiga a trobar el seu destí… o no! La música en directe és 
la protagonista. 
 
Divendres 20 oct, 18 h 
Titoyaya Dansa: Moniquilla i el Trencanous 
Si vos diuen: un os gegant i el seu exèrcit de petits monstres, berenars sense fi, 
un autobús que té vida pròpia i una titellaire malvada. Què vos imagineu? No ho 
endevineu! Senzillament, veniu a viure què passa i acompanyeu Moniquilla i els 
seus amics en aquesta aventura. 
 
Divendres 27 oct, 18 h 
L’Horta Teatre: Lil·liput 
De la mà de dos núvols, un gran i el seu fill xicotet, viatjarem per damunt de 
ciutats i del mar fins arribar a una illa: Lil·liput. Com observadors privilegiats 
aniran contant-nos com veuen el nostre món. Lil·liput és un univers sonor que 
barreja la música en viu amb les aportacions puntuals del públic més menut. 
 
 
 
 
 
 
 
 



#9Oliva: celebració del 9 d’Octubre 
Plaça Riuet dels Frares, passeig de Gregori Maians, plaça de Jaume I… 
Del 6 al 9 oct 
 
5a Festa Estellés 
Plaça Riuet dels Frares 
Divendres 6 oct, 21 h 
Recital poètic amb l’actuació d’Arrop i tallaetes, i sopar popular. 
 
Mercat del 9 
Passeig de Gregori Maians 
Dilluns 9 oct, de 10 a 14 h 
Mercat tradicional amb productes de la terra i actuació de Marjal Groove Project 
a partir de les 13 h. 
 
Acte central de commemoració del 9 d’Octubre 
Plaça de Jaume I 
Dilluns 9 oct, 11 h 
Concentració i processó cívica des del passeig de Gregori Maians. A les 12 h, 
lectura de la Crònica de Jaume I i ofrena d’una corona de llorer. Amb les 
actuacions del Grup de Danses Raval i Vila i la Colla Sarabanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18é Concurs de Teatre en valencià ‘Salvador Soler i Soler’ 
Teatre Olímpia 
Del 21 oct a l’11 nov 
Preu de l’entrada: 3 euros. 
 
Dissabte 21 oct, 19 h 
Grup de Teatre Ramón Sanz de la Falla Institut: Obsessos 
 
Dissabte 28 oct, 19 h 
Falla Casa d’Alonso: Miracle en el convent 
 
Dimarts 31 oct, 22 h 
Grup de Teatre El Rebollit: Spot 
 
Divendres 3 nov, 22 h 
AC Falla Barri Sant Francesc: Delicades 
 
Dissabte 11 nov, 19 h 
Teatre de l’Abast: Molt de soroll per no res 
Espectacle de clausura i lliurament de premis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Animació lectora: Espectacle Bestial 
Biblioteca de l’Envic 
Dijous 19 oct, 20.15 h 
El grup Troba-Dós arriba a Oliva amb l'Espectacle Bestial. Literatura i més coses: 
música, dibuix... 
 
Animació lectora: Festa Repte Lector Estiu 2017 
Biblioteca Tamarit 
Dissabte 21 oct, 11 h 
Festa final del Repte Lector Estiu 2017: entrega de premis i exposició de treballs 
al Museu Etnològic. 
 
Vivim i contem Sant Francesc 
Dissabte 28 oct 
Jornada lúdica al barri de sant Francesc amb ruta teatralitzada, visita al rajolar i 
tallers pràctics per a tota la familia. 
 
Companyia SaludARTE: La teta lisa 
Dissabte 4 nov, 19 h  
Espectacle pel Dia Mundial contra el Càncer de Mama. Regidoria de Salut 
Pública. 
 
Club de lectura Tamarit 
Biblioteca Tamarit 
Dijous 30 nov, 18 h 
Lectura del llibre “Sostiene Pereira” d’Antonio Tabucchi. Coordinarà Antoni 
Esteve. 


