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Programació de les Festes de la Malena
#JuntsfemlaMalena
La realització dels actes estarà
supeditada a la normativa del moment
Divendres, 3 de juliol
A partir de les 19:00 h, al parc municipal de Vil·la
Rosario: T’agrada ballar? Doncs tindràs l’oportunitat. Els
monitors de Dance Center València vindran a Banyeres
de Mariola i durant dues hores us introduiran primer en el
hiphop i després en el funky jazz.

Es mantindrà en tot moment la distància de seguretat. Cal inscripció prèvia als telèfons: 966 567 766 i 685 400 822 o als correus:
cultura@portademariola.com i joventut@portademariola.com.

#Juntsballem

al seu núvol i Llum s’enamora d’ell. Perquè l’aviador puga
tornar a casa, Llum li ha de donar les seues ales.
Espectacle patrocinat per la Diputació Provincial d’Alacant.
Campanya de difusió de música i teatre 2020. Premi al millor
espectacle de titelles en la Fira europea d’arts escèniques per
a xiquets i xiquetes de Gijón FETEN 2020.

Per la situació creada per la pandèmia del COVID-19, es guardaran totes les mesures de seguretat que marque la normativa vigent, tant per a les actrius com per al públic assistent.
L’entrada i l’eixida del recinte de Vil·la Rosario es realitzarà
de manera escalonada i no se sobrepassarà en cap moment
l’aforament que marque la normativa. El públic romandrà assegut. La mascareta serà obligatòria si ho marca la normativa.
Si no és així, es recomana el seu ús.

#Juntsfemcultura

La realització dels actes estarà
supeditada a la normativa del moment

CINEMA A LA FRESCA 2020
Al pati de la Malena.

Dance Center València

Dissabte, 4 de juliol
22:00 h, Teatre infantil al parc municipal de Vil·la
Rosario, Periferia Teatro presenta NUBE NUBE.
Duració: 40 minuts. A partir de 4 anys. Espectacle en
castellà. És un joc poètic basat en el conte d’Andersen La
Sirenita sobre el que som capaços de fer per amor. Llum
és un ser màgic que viu als núvols. Un dia, un aviador cau

Organitza: Regidoria de Cultura - Ajuntament de Banyeres de Mariola.
Per la situació creada per la pandèmia del COVID-19, es guardaran totes les mesures de seguretat que marque la normativa
vigent. L’entrada i l’eixida del recinte del Pati de la Malena es
realitzarà de manera escalonada i no se sobrepassarà en cap
moment l’aforament que marque la normativa. El públic romandrà assegut. La mascareta serà obligatòria si ho marca la
normativa. Si no és així, es recomana el seu ús.

Dimarts, 7 de juliol
22:00 h, Como entrenar a tu dragón 3. USA 2019.
Duració 104 minuts. Per a tots els públics.

Dimecres, 8 de juliol
22:00 h, Si yofuera rico. Espanya 2019. Director: Álvaro
Fernández Armero. Comèdia. Duració 98 minuts. No
recomanada per a menors de 16 anys.
Dijous, 9 de juliol
22:00 h, Yesterday. Regne Unit 2019. Director: Danny
Boyle. Duració 116 minuts. Per a tots els públics.
La programació de les pel·lícules del cine
a la fresca pot estar sotmesa a canvis
#Juntsfemcultura
Dissabte, 11 de juliol
De 20:00 a 01:00 h, SOMNIUM-CICLO al parc municipal Vil·la Rosario. Activitat esportiva amb el·líptiques
i bicicletes estàtiques. Duració 1 hora cada sessió. Bona
música i bon ambient. Organitzat per Audiosait i GymDos
Preu de l’activitat: 10€. Cal inscripció prèvia als telèfons: 966 567
766 i 685 400 822 o als correus: cultura@portademariola.com
i joventut@portademariola.com. Pagament el dia de l’activitat.
Es mantindrà en tot moment la distància de seguretat. Desinfecció dels aparells entre sessió i sessió.

Dimecres, 15 de juliol
De 20:00 a 21:00 h, al parc municipal de Vil·la Rosario,
ENTRENAMENT CARDIOVASCULAR de la mà de la
instructora Laura Silvestre, tècnic esportiu. Activitat física a l’aire lliure. Estàs preparat o preparada? Estiraments
i mobilitat articular; exercici cardiovascular i finalment
zumba.

Es mantindrà en tot moment la distància de seguretat. Cal inscripció
prèvia als telèfons: 966 567 766 i 685 400 822 o als correus:
cultura@portademariola.com i joventut@portademariola.com.

#Juntsfemesport

La realització dels actes religiosos estarà
supeditada a la normativa del moment
Divendres 17 de juliol
De 19:00 a 20:00 h es podran ofrenar flors a Santa Maria
Magdalena en la seua ermita.
20:00 h, NOVENA a l’ermita de Santa Mª Magdalena.

#Juntsfemesport

La realització dels actes estarà
supeditada a la normativa del moment

Trasllat de Santa Maria Magdalena (2019)
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Dissabte, 18 de juliol
Festivitat de la patrona Santa Maria Magdalena
7:30 i 12:00 h, volteig general de campanes.
20:00 h, MISSA SOLEMNE en honor de Santa Maria
Magdalena, al Temple Parroquial de Santa Maria.
23:00 h, al parc municipal de Vil·la Rosario, CONCERT
D’ESTIU de la SOCIETAT MUSICAL BANYERES DE
MARIOLA. Entrada lliure amb invitació.
Per la situació creada per la pandèmia del COVID-19, es guardaran
totes les mesures de seguretat que marque la normativa vigent,
tant per als músics com per al públic assistent. L’entrada i l’eixida
del recinte de Vil·la Rosario es realitzarà de manera escalonada
i no se sobrepassarà en cap moment l’aforament que marque
la normativa. La mascareta serà obligatòria si ho marca la
normativa. Si no és així, es recomana el seu ús.

#Juntsfemcultura

Diumenge, 19 de juliol
19:00 h, MISSA I NOVENA a l’ermita de Santa Maria
Magdalena. A continuació, HOMENATGE ALS MAJORS
al pati de la Malena, amb l’actuació de Christian Penalba
en concert.
Christian Penalba, veu; David Martínez, trompeta;
Pere Ródenas, guitarra.
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Christian Penalba és de l’Alcúdia i als 10 anys ja ballava
al Grup de Dansa de l’Alcúdia. Després va estudiar cant
d’albaes i cant d’estil. Jove però també veterà ha decidit
enregistrar el seu primer disc format per cant d’estil, jotes, fandangos, seguidilles, boleros i malaguenyes, temes
tradicionals cantats i tocats a la seua manera.
Per la situació creada per la pandèmia del COVID-19, es guardaran
totes les mesures de seguretat que marque la normativa vigent,
tant per als músics com per al públic assistent. L’entrada i l’eixida
del pati de la Malena es realitzarà de manera escalonada i no
se sobrepassarà en cap moment l’aforament que marque la
normativa. La mascareta serà obligatòria si ho marca la normativa.
Si no és així, es recomana el seu ús. El públic romandrà assegut.

#Juntsfemcultura

Dimecres 22 de juliol
Dia de la patrona Santa Maria Magdalena
8:00 h, MISSA a l’ermita de Santa Maria Magdalena.
20:00 h, MISSA a l’ermita de Santa Maria Magdalena.
20:30 h, volteig general de campanes.

Divendres, 24 de juliol
23:00 h, al parc municipal de Vil·la Rosario. Entrada lliure.
INÈRCIA presenta oficialment el seu nou disc Magnetismes.
Amb més de 10 anys de trajectòria i 4 treballs a
l’esquena, el grup de Banyeres de Mariola presenta
el seu nou EP en primícia. Ho farà en format acústic i
comptarà amb col·laboracions molt especials i nous
instruments que enriquiran el seu estil per donar forma
a un espectacle inèdit.
#Juntsfemcultura
Per la situació creada per la pandèmia del COVID-19, es guardaran
totes les mesures de seguretat que marque la normativa vigent,
tant per als músics com per al públic assistent. L’entrada i l’eixida
del recinte de Vil·la Rosario es realitzarà de manera escalonada i
no se sobrepassarà en cap moment l’aforament que marque la
normativa. La mascareta serà obligatòria si ho marca la normativa.
Si no és així, es recomana el seu ús. El públic romandrà assegut.

Dissabte 25 de juliol
19:00 h, al pati de la Malena, RUTA i GIMCANA que
farà un recorregut per diverses zones del nostre poble i on
s’haurà de realitzar una sèrie de proves al llarg del mateix.
Activitat adreçada a tota la família.
Duració aproximada: 1h i 30 minuts.

L’eixida es farà de manera escalonada, amb grups màxim de 15
persones. Hi haurà avituallament de fruita i beguda.
Inscripcions als telèfons 96 65 67 766 i 685 400 822 o als correus:
cultura@portademariola.com i joventut@portademariola.com.

#Juntscaminem

Jocs populars amb motiu de les festes de la Malena (anys 70)

Misses i novena a l’ermita de Santa Mª Magdalena:
Divendres, 17 de juliol, a les 20:00 h.
Dissabte, 18 de juliol, a les 20.00 h, missa solemne
al Temple Parroquial.
Diumenge, 19 de juliol, a les 19:00 h.
Dilluns, 20 de juliol, a les 20:00 h.
Dimarts, 21 de juliol, a les 20:00 h.
Dimecres, 22 de juliol, a les 8:00 i a les 20:00 h.
Dijous, 23 de juliol, a les 20:00 h.
Divendres, 24 de juliol, a les 20:00 h.
Dissabte, 25 de juliol, a les 20:00 h.

La realització dels actes estarà
supeditada a la normativa del moment

Concert patrocinat pel Circuit Valencià de Cultura.

IMPORTANT: Depenent de la normativa vigent, les
misses de la NOVENA potser poden tenir canvis a
l’emplaçament on seran celebrades, fins última hora.
S’avisarà de qualsevol canvi.
Christian Penalba

Ofrena de flors (2019)

El grup Inèrcia

