
OCTUBRE | NOVEMBRE 2017Dissabte 28 d’octubre · 19.00 h

Dissabte 4 de novembre · 19.00 h

Presentació
Junta Local Fallera

Presentació
Falla Camí la Mar

Falles

Dissabte 25 de novembre · 19.00 h

Presentació
Falla Picaio

Diumenge 19 de novembre · 19.30 h

Pérez & Disla

«Carinyo» és un espectacle que parla de les rela-
cions de parella, de com de complicades es tornen
de vegades i de tot el que fem per a entendre i
mantindre el projecte de vida. Parla de com veu i
pateix cadascú la relació diària i de com cadascú
ho interpreta de manera diferent.

«Carinyo» ens conta una història en la qual tots i
cadascú de nosaltres, d'alguna manera, ens veurem
reflectits, on podrem gaudir i reflexionar sobre
situacions que segurament són molt més habituals
del que ens pensem.

Premi dels programadors al millor espectacle de
la Mostra de Teatre d'Alcoi 2017.

Venda anticipada:
dijous 16 de novembre, de 18.00 a 20.00 h

Carinyo

Teatre Exposicions

Exposició

Alicia Torres

Exposició del XXXII Concurs de Pintura

Vila de Puçol

Del 6 al 29 d’octubre

Del 3 al 26 de novembre

Música

Dissabte 18 de novembre · 19.00 h

Concert del Centre Musical
Santa Cecília de Puçol

Dissabte 11 de novembre · 19.00 h

Concert de l’Orquestra
de Puçol

Sainet
Divendres 10 de novembre · 19.00 i 23.00 h

Centre Musical Santa Cecília

Pare vosté la burra, amic!

Taller d’escriptura
creativa de Carles Cano

Literatura
27 d’octubre

3 i 17 de novembre

1 de desembre

Els divendres
de 19.30

a 22.00 h

Divendres 24 de novembre · 20.00 h

Presentació del llibre

La colisión de
nuestros destinos
Natalia Sánchez



«Chefs» és una mirada divertida sobre el fascinant món
de la gastronomia. La història se centra en un xef de
gran prestigi que ha perdut la inspiració i que ha de
confiar en un absurd equip de cuiners per a crear una
recepta espectacular i nova per tal de mantindre les
estreles del seu restaurant. Hi veurem els egos, la
competició entre aquests grans cuiners i tot el que,
amb molt gust, va caient a la cassola de l'humor d'Yllana.

Venda anticipada d’entrades dijous dia 5 d’octubre de 18 a 20 h.

A C T I V I T A T S

Divendres 6 · Sindicat Agrícola

19.30 h

Lliurament dels Premis Vila de Puçol
20.00 h

Concert
Òscar Briz

22.30 h
Teatre · Yllana

Dissabte 7

Chefs

< Diumenge 15
17.00 h · sessió infantil

19.30 h

< Dimarts 17
18.00 h · dia de l’espectador

Divendres 6 >

18.00 h

Dimarts 10 >

dia de l’espectador · 18.00 h

Cine familiar
set. | octubre

< Dissabte 14
18.00 h

novembre

< Dimarts 7
18.00 h · dia de l’espectador

< Dissabte 30 setembre

18.00 h

< Divendres 29 setembre

18.00 h

Divendres 27 >

18.00 h

Dimarts 31 >

dia de l’espectador · 18.00 h

Diumenge 29 >

sessió infantil · 17.00 h
19.30 h

< Diumenge 5
17.00 h · sessió infantil

19.30 h

< Diumenge 22
17.00 h · sessió infantil

19.30 h

< Dimarts 24
18.00 h · dia de l’espectador

< Divendres 20
18.00 h

Divendres 13
22.30 h

Concert del 9 d’Octubre
Centre Santa Cecília de Puçol i la
Banda de Música de Oleiros (Galícia)

< Diumenge 1
17.00 h · sessió infantil

19.30 h

< Dimarts 3
18.00 h · dia de l’espectador

Diumenge 8 >

sessió infantil · 17.00 h
19.30 h

< Dissabte 21
18.00 h

< Divendres 3
18.00 h

Pl. Joan de Ribera > Carrer Sant Joan > Av. València

Dilluns 9
12.30 h · Plaça Joan de Ribera

Acte Institucional i cercavila
amb la participació de dolçainers,
danses i cant d'estil

La companyia local Teatre
Buffo ens ofereix un espec-
tacle de titelles basat en
l'òpera de Mozart «La flauta
màgica». L'obra està com-
posta per tres contes: el del
jove Tamino que s'enamora
d'una imatge de Pamina,
el conte de la Reina de la Nit
i el del caçador d'ocells Pa-
pagueno que només vol
gaudir dels plaers de la vida.

12.30 h
Teatre de titelles · Teatre Buffo

Diumenge 8

La flauta màgica

19.30 h
Musicants

Adsabara

«Adsabara» és una proposta musical que et sorprén per
la força i la vitalitat. Musicants és un grup que combina
innovació i tradició. D'una banda, són hereus de la música
d'arrel tradicional, encapçalada durant tants anys per Al
Tall i Urbàlia Rurana. Alhora, Musicants ens proposa una
concepció ben sòlida i internacional de compondre,
interpretar i entendre la nostra música tradicional.

Entrada lliure

Entrada lliure

Dilluns 9

Entrada lliure

Entrada lliure

No vos perdeu aquest meravellós espectacle pensat
per a tots els públics.

< Diumenge 26
17.00 h · sessió infantil

19.30 h

< Dimarts 28
18.00 h · dia de l’espectador

< Divendres 24
18.00 h

Dimarts 14 >

dia de l’espectador · 18.00 h

Diumenge 12 >

sessió infantil · 17.00 h
19.30 h


