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Naix per a visibilitzar les activitats culturals que 
connecten amb la ciutadania. Es tracta d’una ini-
ciativa molt potent amb interés de consolidar-se. 
Un projecte cultural i participatiu que pretén uni-
versalitzar la cultura al poble i aconseguir que es 
conega la diversitat cultural que existix al nostre 
país amb espectacles tan distints, professionals 
i amateurs com circ, mim, concerts, contacon-
tes, il·lustracions o dansa, entre altres, ocupant el 
centre de la localitat i el barri amb caràcter his-
tòric de la Vila.

El projecte va començar l’any 2016 amb pro-
postes que barrejaven teatre, circ, música i dan-
sa. En l’edició del 2017, s’incorporaren les arts 
plàstiques, amb intervencions artístiques multi-
disciplinars. També en el 2017 es va crear la JIA 
(Jornada d’il·lustració) amb importants creadors 
d’este camp artístic.

AL CARRER
A L Z I R A
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6

RAIZES BATUCADA 
  18h    Pl. Major

Animació inaugural
Durada de 30 min.

EL DESIG  
D’ESTAR JUNTS 
La Finestra Nou Circ

  18.30h    Pl. Major    Reserva
Artistes: Laura Ainsa, Jorge Díaz, 
Anna Kurikka, Néstor Marqués, 
Eduardo Martínez, Roseta Plasen-
cia, Enric Romaguera.
Direcció escènica i dramatúrgia: Xa-
vier Puchades i Lucía Sáez
Proposta escènica que conjumina 
el circ professional i el circ social. 
Un espectacle multidisciplinari que 
combina el circ (roda Cyr, contacte, 
malabars, aeris, acrobàcies), música 
en directe, teatre i dansa. Un elenc 
format per 5 artistes professionals i 
2 joves amb diversitat funcional dels 
nostres projectes de circ social.
Set desconeguts arriben a un espai 
brut i abandonat. Cadascun carrega 

amb la seua vida i les seues circum-
stàncies particulars. De fet, són set 
éssers vius prou diferents que com-
partixen, però, un mateix llenguat-
ge: el circ.
I allí estan, a punt d’estrenar un es-
pectacle que no han assajat mai, 
que comença d’ací a una hora, que 
sembla que no anirà a veure ningú. 
I en esta intimitat de l’espera, de no 
saber què han de fer, potser troben 
un inesperat espai de llibertat. Un 
lloc on transformar-se en altres és-
sers vius.
De vegades, ens fan oblidar tot els 
que som capaços de fer junts. El 
desig d’estar junts.

Durada de 60 min. 
Teatre – Circ - Musical
Enllaç de l’espectacle: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=z-
q6wdn05NE8&feature=emb_logo

divendres 25

EL DESIG D’ESTAR JUNTS
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divendres 25

ANTIPASTI
El Que Ma Queda  
de Teatre 

  19h   Parc Pere Crespí   Reserva
Amb : Joan Fernández i Rafa Espada “el Flaco”.
L’Antipasti és un modest lloc ambulant de menjar 
italià, regentat per dos cuiners molt especials: el 
xef Marcelo Mascarepone i el seu ajudant Pepino.
Arribats directament de Nàpols, cuinaran pizzes, pasta, faran malabars 
amb verdures, rebots amb tomàquets, curses amb Vespa, música amb 
les olles, màgia amb el foc... La seua cuina és tot un espectacle, tot i que 
potser al final tot s’acaba convertint en un desastre.
Sigueu valents i reserveu taula a l’Antipasti!!!
Durada de 50 min.
Teatre – Circ – Màgia – Clown 
Enllaç de l’espectacle: https://vimeo.com/280095384

AMENITZACIÓ  
MUSICAL 
Societat Musical d’Alzira

  19.30h    Carrer Costa 
Durada de 30 min.

societat musical d’alzira

antipasti
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CONSERVATORI PROFESSIONAL  
de DANSA DE VALÈNCIA 

  20h    Pl. del Carbó    Reserva
1r PASSE 
Durada de 12 min.

SOCIAL ANIMAL  
Titoyaya Dansa

   20.20h    Pl. del Mercat    Reserva
Intèrprets: Diana Huertas, Mala-
mie López / Julietts Jean, Eduardo 
Zúñiga, Itxasai Mediavilla, Salvador 
Rocher.
Coreografia de Gustavo Ramírez 
Sansano. Direcció executiva: Veró-
nica García.
“L’empatia i la compassió sorgixen 
de la sincronització dels cossos. Els 
nostres cossos influïxen en el movi-
ment dels altres. Quan veus ballar, 
el teu cos desitja ballar. Quan veiem 
un equilibrista, caminem junts per la 
mateixa corda que tremola. Sobre-
viure és sincronitzar-se amb la resta 
del grup. 
”Ningú és immune emocionalment 
a la situació d’un altre. No som obli-
gatòriament agressius. La selecció 

natural ens va dissenyar per a estar 
en sintonia amb els nostres con-
gèneres per a disgustar-nos amb 
el seu disgust, per a complaure’ns 
amb el seu plaer. 
”No decidim ser empàtics, simple-
ment, ho som. 
”Els gossos donen suport als seus 
caps en les nostres faldes quan ens 
veuen tristes. I no és que semblen 
humans, és que nosaltres hem obli-
dat que som animals. 
”És com si la Naturalesa ens hague-
ra dotat d’una regla conductual: si 
sents que algú patix, veu i entaula 
contacte amb ell. 
Potser, hauríem de preguntar-nos: 
Quina classe d’animals som?”

Durada de 24 min aprox.
Dansa

divendres 25

social animal
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lírica
Soprano: Irene Medán Sifre  
Piano: Osel Trenado Martín 

  21h   Pl. del Carbó    Reserva
La mezzosoprano Irene Medán Sifre torna a Art al Carrer acompanyada 
pel pianista Osel Trenado per oferir-nos el recital “Dones de la lírica”.
Interpretarà una selecció d’àries d’òpera i sarsuela. En l’any 1990 va entrar 
a formar part de la plantilla del Cor de la Generalitat Valenciana, amb el 
qual col·labora en l’actualitat. És professora de cant de la Societat Musical 
d’Alzira i del Conservatori Mestre del Micalet de València.
Durada de 30 min.

CONSERVATORI PROFESSIONAL  
de DANSA DE VALÈNCIA 

  21.30h    Pl. del Carbó    Reserva
2n PASSE 
Durada de 12 min.

divendres 25

conservatori professional 
de dansa de valència

irene medán
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AHÁ! CIRCO
Alas Circo – ESTRENA ABSOLUTA 

  22.15h    Pl. de la Generalitat    Reserva
Direcció-Guió:  Juan Manuel Sánchez.
Intèrprets: Deninson Gutiérrez, Andreína del Pozo, María Hames, Txus Bu-
ffa i Juan Manuel Sánchez.
Suor, llàgrimes, força, resistència, temps, ups, confiança, entropessades i 
moltes alegries per a arribar a l’anhelada més difícil encara.
AHA! Circo és el punt de trobada entre cinc companys de viatge d’una 
mateixa professió (o passió), és entendre que podem confiar en les per-
sones que ens acompanyen en el camí i la demostració empírica que “soc 
perquè nosaltres som”.
Circ – Malabars – Acrobàcies
Durada de 50 min.

ahá! circo

divendres 25
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dissabte 26

PINZELLADES DEL MÓN 
Anna Mira - Espai d’Arts

  11h    Pl. Constitució    Reserva
Taller + Exhibició.
Una activitat multicultural que combina diferents danses del món. En pri-
mer lloc s’oferirà un taller de dansa bollywood dirigit als més menuts. A 
continuació, el ballet Anna Mira decorarà amb unes pinzellades de color i 
màgia els carrers d’Alzira. Les ballarines utilitzen elements i vestuaris exò-
tics que, acompanyats de melodies contagioses, captivaran el públic. 
En acabar, evocarem la celebració de la festa dels colors amb una coreo-
grafia en què el protagonisme serà dels més menuts. 
Una activitat per a compatir en família.
Durada de 60 min.
Dansa – Ball – Multicultural

DANSA ESPANYOLA  
Maria Belda

   12h    Carrer Major Santa Caterina
Durada de 20 min.

pinzellades del món

maria belda
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dissabte 26

CIRC DIVERS,  
la fórmula de la felicitat

  12.25h    Pl. Major    Reserva
Des de fa molt, molt de temps, l’ésser humà ha buscat la felicitat, l’ha bus-
cada en l’aigua, en la terra, en l’aire o en el foc, fins i tot en la vida eterna, 
i ha oblidat que havia de buscar en llocs molt més pròxims… 12 intrèpids 
investigadors amb diferents capacitats ens mostraran amb balls, màgia, 
malabars, equilibris i bona dosi d’humor on residix la fórmula de la tan an-
helada felicitat, on compartir, ser tots “u” o deixar de donar-li importància 
al passat són la base d’un futur millor.
Espectacle integrat per jóvens amb diversitat funcional.
Malabars – Màgia – Dansa - Clown
Durada de 40 min.
Enllaç al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v= 
0suMqlaovZk&feature=youtu.be
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CUENTILANDIA -  
Hàbits saludables
Tramant Teatre 

  12.30h   Pl. de Cartonatges    Reserva
Text, direcció i actor/actriu: Puri Fariza i Pol Paúl.
“El príncep Albert i els hàbits saludables”  
Ens trobem en una nova aventura de Cuentilandia en la què Pol es troba 
a la Súper Traste i esta li conta que és un mal moment per a voler visitar 
Titirilàndia, ja que el príncep Alberto està molt enfadat perquè pensa que 
la Bruixa Maruixa l’ha encantat i a més té por que ningú entre ni isca de 
Cuentilandia per por dels virus i malalties.
Pol de seguida esbrinarà a través dels personatges de Cuentilandia que el 
príncep Alberto no té massa bons hàbits i molts són poc saludables.
Gràcies a l’ajuda del públic i dels personatges de Cuentilandia, el  príncep 
Alberto entendrà que tindre hàbits saludables l’ajudarà a ser molt més 
feliç i segur.
Contacontes – Titelles – Hàbits saludables
Durada de 45 min.

dissabte 26

cuentilandia
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ROYAL CIRC 
La Finestra Nou Circ

  13.05h    Pl. Major    Reserva
1r PASSE 
Dos peculiars personatges (el gran malabarista i la seua “partenaire”) arri-
ben disposats a realitzar el seu sorprenent espectacle de circ.
Malabars, equilibris, música i acrobàcies omplin l’escenari d’humor i sor-
preses…
Durant el seu divertit “xou”, amb la participació del públic i les inespera-
des situacions en les quals es veuen embolicats, descobriran amb sorpre-
sa que la major sorpresa és la curiosa relació que existix entre ells.
L’amor, la complicitat, la gelosia i una infinitat més d’emocions els faran 
adonar-se que els unix alguna cosa més que el circ…
Malabars – Equilibris – Acrobàcies - Clown
Durada de 55 min.
Enllaç al vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=CEwSLaPe9s4&feature=youtu.be

AMENITZACIÓ  
MUSICAL 
Societat Musical d’Alzira

  18h    Pati de l’Escola d’Adults Enric Valor
Durada de 30 min.

dissabte 26

royal circ
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roda
Marea Danza - ESTRENA ABSOLUTA 

  18h   Pl. del Carbó    Reserva
1r PASSE 
Intèprets: Elena Marava, Irene de la Rosa, María José Mora, Paula Sebas-
tián i Yolanda López
Direcció i coreografia: Sara Cano
RODA és un espectacle de carrer interpretat per cinc ballarines amb el 
qual pretenem acostar-nos a la terra, als elements primaris que esta ens 
dona i que ens permeten gaudir i crear nova vida. Busquem connectar-nos 
amb les nostres arrels, recuperar una part de la nostra memòria col·lectiva 
per a omplir de sentit el present que compartim. Volem fondre’ns amb les 
coses senzilles i aprofitar el gir que la terra ens dona. Per a dur-ho a terme 
utilitzem un llenguatge folklòric que ens porta a allò popular, al passat, al 
so i les accions que venen de l’herència àrab però amb una mirada con-
temporània. Els punts de partida: l’aigua, la terra i el moviment giratori del 
torn del terrisser que permet crear un nou element que és alhora fràgil i 
resistent.
Durada de 20 min aprox.
Dansa.

PACO MIRA  
Presentació de noves cançons

  18.30h    Carrer Major Santa Caterina  
Paco Mira és un escriptor de cançons pop Alzireny d’ampli recorregut. 
En 2017 presenta el seu primer disc D/Vuelo produït per David Garzins-
ky (Limbotheque). En esta ocasió ens presentarà algunes de les noves 
cançons en les quals ha treballat.
Clip de vídeo: https://youtu.be/I-SepPN8OWs
Durada de 25 min.

dissabte 26

paco mira
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SOY ELLAS 
Telón Rojo Cía.

  18.45h    Pl. del Mercat    Reserva
Amb: Ana Clara Cuervas, Maider Ya-
bar Calvo i Begoña Peñaranda.
Direcció artística: Agurtzane Intxau-
rraga i Miren Gojenola Arriaga.
“Soy ellas” proposa un viatge emo-
cional íntim alhora que divertit de 
tres personatges dones, que es tro-
ben en el mateix camí i decidixen 
seguir el viatge juntes: naixem i 
creixem, treballem i ens cansem, es-
timem i somiem, ens enfadem i ens 
espantem. Però tot serà més fàcil si 
ho fem juntes (sobretot quan una 
d’elles és sorda i no obstant això és 
l’única que parla).
Juntes troben una caixa. En obrir-la 

descobrixen en el seu interior una 
cosa molt especial, una màquina de 
cosir que fila històries, sentiments, 
vivències… que crea objectes amb 
els quals cadascuna s’expressa de 
manera diferent.
Els personatges comptaran tant 
amb elements aeris (trapezi triple, 
teles…) com amb acrobàcies de sòl 
i verticals que formaran part d’un joc 
teatral i generaran imatges de molta 
força visual i significativa que, com-
binades amb altres tècniques més 
pròximes al clown, aconseguixen 
crear un espectacle de circ contem-
porani, divertit i sensible.

Circ – Acrobàcies – Feminisme
Durada de 50 min.
Enllaç al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v= 
gKB0-VcGsMs&feature=emb_logo

ROYAL CIRC 
La Finestra Nou Circ

  19h    Parc Pere Crespí    Reserva
2n PASSE 

dissabte 26

soy ellas
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FILI BUSTERS 
Mortelo & Manzani 

  20h   Pl. Major    Reserva
Intèrprets: Gerard Morte i Iván Man-
zanero.
Direcció: David Morales (Capitán 
Maravilla)
La nova i arriscada aventura en què 
Mortelo&Manzani posaran en perill 
les seues vides i les de tot el públic 
que envolte l’escenari a menys de 
deu metres de distància, en un evi-
dent homenatge als temeraris de 
tota la vida.

Els últims reclutes de la prestigiosa 
Fili Busters Daredevil Academy.
Divertidíssima proposta de circ i 
pallasso, amb tècniques de circ (fu-
nambulisme) i amb un aparell únic! 
La creació i direcció recau sobre un 
dels artistes del circuit nacional de 
carrer més carismàtics, el malagueny 
David Morales (Capitán Maravilla), 
i en aliança amb la productora cir-
cense La Circoteca i el Festival Cir-
cada Sevilla.

Durada de 50 min.
Enllaç al vídeo: https://youtu.be/9saTdtdzpuk

roda
Marea Danza - ESTRENA ABSOLUTA 

  21h   Pl. del Carbó    Reserva
2n PASSE

dissabte 26

roda

fili busters
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AMENITZACIÓ  
MUSICAL 
Societat Musical d’Alzira

  21.25h    Plaça Concha Piquer  
(Edifici de La Clau)
Durada de 30 min.

KOSELIG 
Capicua circ

  22h    Pl. Generalitat    Reserva
Intèrprets: Oscar Valsecchi, Miguel 
Ángel García García, Sira Bover 
Egea, Rebeca Gutiérrez Encuentra, 
Yolanda Gutiérrez Encuentra, Misa 
Oliva Dosaiguas i Victoire d’Antino.
Direcció artística: Oscar Valsecchi.
El pas del temps ens canvia però hi ha 
coses que mai ho fan, com la sensa-
ció de calidesa que sorgix en compar-
tir xicotets plaers amb gent pròxima. 

Cinc personatges insòlits conviuen 
en un carruatge multifuncional, on 
de la rutina es fa un joc, el caos pot 
convertir-se en una quotidianitat ex-
traordinària, els records es bressolen 
en el trapezi, les il·lusions se’n pugen 
al masteler i les experiències s’embu-
llen en la corda doble. Escenes ple-
nes de circ, teatre, humor i màgia en 
què es tracta de conviure i sobreviure 
però sobretot, viure.

Durada de 50 min.
Circ – Acrobàcies – Equilibris – Malabars
Clip de vídeo:https://www.youtube.com/watch?v=woYkLJTkiyo

ROSANA MIRA
Animació al llarg de les jornades #CULTURASEGURA de Mira Rosana Pro-
yectos Teatrales.

dissabte 26

koselig
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soy ellas

RESERVA LA TEUA CADIRA,  
EN ELS ESPECTACLES AMB ESTA ICONA.

Envia’ns un correu electrònic a artalcarrer@alzira.es, amb:
• Nom de l’espectacle (en el cas dels espectacles  

en què hi ha dos passes, indiqueu-ne l’hora).
• El teu nom i telèfon de contacte.
• Nombre de cadires a reservar.

#CULTURASEGURA:

• Les cadires estaran disposades a una separació d’un 
metre.

• Ús obligatori de mascareta.
• Una vegada assentats en la vostra cadira, no podeu 

alçar-vos fins que finalitze l’espectacle.

AFORAMENT  
LIMITAT



INTERVENCIONS 
ARTÍSTIQUES 

UN PASSEIG PER LA VILA  
Pablo Hevilla i Samuel Ferrer
  Carrer de l’Auxili

L’AMENAÇA
Juanito Maraca
 Porta Casa de la Cultura d’Alzira

EL CANVI CLIMÀTIC I L’ART
Projecte realitzat per alguns dels artistes de l’Associació Cultural 
d’Artistes Plàstics i Visuals d’Alzira i Comarca:
Antonio Espinar
Teresa Íñigo March
Ana Auñón
Matilde Puig

María Carmen Oliver
Vallivana Rosell
Mila Pérez
Chelo Alario

 Carrer Hort dels Frares

EXPOSICIÓ ART AL CARRER

QUÈ FÉREM L’ANY PASSAT?
Del 24 de setembre al 3 d’octubre
 Casa de la Cultura

TALLER INFANTIL de creació  
de bijuteria a partir de materials reciclats

 18:00 a 20:00h
Divendres 25 de setembre 
 Claustre Casa de la Cultura

Edat: a partir de 5 anys 
Inscripció: jornadesilustracio@gmail.com
Aforament màxim: 20 xiquets
Impartix: Juanito Maraca

un passeig  
per la vila

juanito 
maraca





jia 04
jornades d’il.lustració a alzira
 Carrer Escoles Pies

EXPOSICIÓ
60 IL.LUSTRADORS JIA!
Del 21 de setembre al 13 d’octubre
 Sala III Casa de la Cultura

JORNADA JIA 
Dissabte 26 de setembre

 11.30 a 13h 
HERVARIUM. Taller d’il·lustració
 Claustre Casa de la Cultura

Edat: a partir de 5 anys 
Inscripció: jornadesilustracio@gmail.com
Aforament màxim: 20 xiquets
Impartix: Empar Piera i Salva Hidalgo

MERCAT D’IL·LUSTRACIÓ
  17h a 21h /  Carrer Escoles Pies

15 il·lustradors/es dibuixant en directe  
a favor de la “La nostra veu”

DJS: GUERRILLA XHEN 
Música i il·lustració en directe

VIATGE AL COR DE LA MÚSICA 
Performance música + body art

  18h /  Claustre Casa de la Cultura  
1r passe

  20h /  Claustre Casa de la Cultura  
2n passe

patossa

xelon



MÉS INFO
jornadesil-lustracio.com 
facebook.com/jialzira 
@jialzira
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Dissabte 26 SET
 11 h    Pl. Constitució    Reserva

Pinzellades del món
d’Anna Mira - Espai d’Arts
Taller + Exhibició
Durada de 60 min.
Dansa – Ball – Multicultural

 12 h   Carrer Major Santa Caterina

Dansa espanyola
amb Maria Belda
Durada de 20 min.

 12.25 h   Plaça Major      Reserva

Circ divers, la fórmula de la felicitat
Espectacle integrat per jóvens  
amb diversitat funcional
Malabars – Màgia – Dansa - Clown
Durada de 40 min.

 12.30 h    Pl. de Cartonatges    Reserva

Cuentilandia 
Hàbits saludables, de Tramant Teatre
Durada de 45 min.
Contacontes – Titelles – Hàbits saludables

 13.05 h   Plaça Major      Reserva

Royal Circ 
1r Passe - de La Finestra Nou Circ
Durada de 55 min.
Malabars – Equilibris – Acrobàcies - Clown

 18 h   Pati Escola d’Adults Enric Valor

Amenització musical
a càrrec de la Societat Musical d’Alzira
Durada de 30 min.

 18 h   Plaça del Carbó      Reserva
Roda estrena absoluta
1r passe - de Marea Danza 
Durada de 20 min aprox.
Dansa

 18.30 h   Carrer Major Santa Caterina

Paco Mira
Presentació de noves cançons
25 min.

 18.45 h   Plaça del Mercat      Reserva

Soy ellas
de Telón Rojo Cía.
Circ – Acrobàcies – Feminisme
Durada de 50 min.

 19 h   Parc Pere Crespí      Reserva

Royal Circ 
2n Passe - de La Finestra Nou Circ
Malabars – Equilibris – Acrobàcies - Clown
Durada de 55 min.

 20 h   Plaça Major      Reserva

Fili busters 
de Mortelo & Manzani
Durada de 50 min.

 21 h   Plaça del Carbó      Reserva
Roda estrena absoluta
2n passe - de Marea Danza 
Durada de 20 min aprox.
Dansa

 21.25 h     Pl. Concha Piquer (Ed. de La Clau)

Amenització musical
a càrrec de la Societat Musical d’Alzira
Durada de 30min.

 22 h   Plaça de la Generalitat      Reserva

Koselig
de Capicua Circ
Durada de 50 min.
Circ – Acrobàcies – Equilibris – Malabars

Animació al llarg de les Jornades  
#CULTURA SEGURA de  
Mira Rosana Proyectos Teatrales.

DIVENDRES  
25  SET

 18h   Plaça Major 

Raizes Batucada
Animació inaugural
Durada de 30 min.

 18.30 h   Plaça Major    Reserva

El desig d’estar junts 
La Finestra Nou Circ
Durada de 60 min.
Teatre – Circ - Musical

 19 h   Parc Pere Crespí     Reserva

Antipasti 

Companyia El Que Ma Queda de Teatre
Durada de 50 min.
Teatre – Circ – Màgia – Clown 

 19.30 h   Carrer Costa 
Amenització musical 
a càrrec de la Societat Musical d’Alzira
Durada de 30 min.

 20 h   Plaça del Carbó     Reserva

Conservatori Professional  
Dansa de València - 1r PASSE
Durada de 12 min.

 20.20 h   Plaça del Mercat     Reserva

Social Animal 
Titoyaya Dansa

Durada de 24 min aprox.
Dansa

 21   Plaça del Carbó     Reserva
Lírica  
Soprano: Irene Medán Sifre /  
Piano: Osel Trenado Martín
Durada de 30 min.

 21.30   Plaça del Carbó     Reserva

Conservatori Professional  
Dansa de València - 2n PASSE
Durada de 12 min.

 22.15 h   Pl. de la Generalitat    Reserva

Ahá! Circo  estrena absoluta
d’Alas Circo
Durada de 50 min.
Circ – Malabars – Acrobàcies

PROGRAMACIÓ 



EQUIP ART AL CARRER

Art al carrer és un festival organitzat di-
rectament per la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament d’Alzira.

COORDINACIÓ DEL FESTIVAL
Alfred Aranda Mata

DIRECCIÓ ARTÍSTICA
Jordi Verdú Vivó

COORDINACIÓ ARTÍSTICA
Óscar Valiente Levanteri

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ TÈCNICA
Jorge Palau Vives

COORDINACIÓ JORNADES JIA /  
INTERVENCIONS ARTÍSTIQUES
Directora de la Casa de la Cultura:  
Elisa Torremocha Sifre
Empar Piera i Mai Hidalgo

PREMSA I COMUNICACIÓ
Departament de Premsa de  
l’Ajuntament d’Alzira

PERSONAL D’ESPAIS I 
MUNTATGE D’INFRAESTRUCTURES
Manolo Martínez Ribera
Vicen Vergara Alias

Marcel Verdú Garés
Pilar Gómez Ávila
Aarón Hernández González
Sergio Parada Buendía

DISSENY GRÀFIC I WEB
Empargrafia

TRADUCIONS I CORRECCIONS
Departament del SERVAL 
 de l’Ajuntament d’Alzira

VÍDEO
PHC Videógrafo

SERVEI TÈCNIC  
I PERSONAL AUXILIAR
Audio-net

AGRAÏMENT ESPECIAL
Personal voluntari de l’Associació Cultural 
La Tarumba, Associació d’Artistes Plàstics 
i Visuals de la Ribera, treballadors de la 
Casa de la Cultura d’Alzira, artistes impli-
cats, Policia Local d’Alzira i departaments 
municipals, empreses col·laboradores, 
comerços col·laboradors i ciutadans i ciu-
tadanes d’Alzira.



www.artalcarreralzira.com

VISITA
EL NOSTRE

WEB




