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Divendres 7 a les 19'30 hores a la Casa de la
Cultura.
AUDIOVISUAL,
“Sorolla, el triomf de la llum”
La seua generació va significar el cim de segles d'evolució artística
i entre tots probablement *Sorolla era el millor, per açò va tenir un
èxit fabulós. Però les tendències van canviar a una velocitat
vertiginosa i el món de l'art els va oblidar. No obstant açò, el públic
mai li va donar l'esquena perquè la seua llum arriba directament al
cor. Ha sigut el gust popular el que ha provocat de nou l'apreciació
dels crítics i els historiadors. Una trajectòria que desmenteix tots els
clixés sobre la història de l'art.

Divendres 21. Conta contes amb Ana Canet a
les 19'30 a la Casa de la Cultura.
Contes màgics de l’Orient Llunyà.
La cultura oriental és rica en contes, mites i llegendes que
reflecteixen la seua manera de pensar, les coses que
valoren i respecten, la seua moral... Per a aquest taller
hem escollit contes plens de màgia i sabiduria que
conjuguen la sensibilitat i pragmatisme que caracteritza a
aquestes cultures. Portarem música tradicional, titelles i
disfresses per què els xiquets interpreten els contes.

Dilluns 24 a les 18'00 hores. Taller
Risoteràpia. L'humor que ens cura.

Del 24 fins al 28 tindrà lloc la Gala de
l'Esport. Temàtica “ Igualtat en l'esport”
Del 24 al 26 és realitzaran xerrades de conscienciació als col·legis.
Dijous 27 tindrà lloc la taula redona per a debatre .
Divendres 28 Gala de l'esport a Catadau on es realitzen
reconeixements a les diverses persones que donen suport a les
associacions a les quals representen.

Diumenge 30 a les 11'00 hores, Planetari.
Cinema esfèric. Planetari 3D.

De l'1 al 6 d'Octubre, els jubilats organitzen
un viatge a la “Costa del Sol”.
Poden passar a informar-se i apuntar-se per la llar dels
jubilats de 17'30 a 20'30 hores de dimarts a diumenge.

