
Regidoria de Cultura
Ajuntament de Canet d'en Berenguer

TARDOR 2021

octubre    novembre   



Auditori municipal

C/ del Riu, 20 · 46529 Canet d'en Berenguer · 962676254 · 664558675
de dilluns a divendres de 16 h a 22 h i dissabtes de 10 h a 14 h

#LaCulturaÉsSegura

En les activitats programades per la Regidoria de
Cultura s'aplicaran les mesures sanitàries d'higiene
i prevenció previstes en l'Acord del Consell
Valencià i les resolucions de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública contra la COVID-19

Gel hidroalcohòlic en l'accés

Mascareta obligatòria en tot moment

Separació entre seients ocupats 

Neteja i desinfecció després de l'ús de la sala

Obertura de portes amb antelació per a un accés escalonat

Aforament màxim al voltant del 50 % [256 seients]

octubre · novembre 

2021



Espectacles i Concerts

Diumenge 10 d'octubre 
19:00 h   

La nostra llengua, la nostra música
CantdeCor
6 músics i grup de cor
Projecte musical de diferents estils amb música
dels nostres cantautors i grups que interpreten en
la nostra llengua.

Entrada gratuïta 
Anticipada en Notikumi.com
Aforament limitat

9 10
octubre

diumenge

Dissabte 9 d'octubre
21:00 h 
Exterior Auditori, C/Riu, C/Muralla,
C/Palància, C/Sant Pere, C/Mar,
C/Calvari, Plaça de l'Església,

La Diabòlica de Morvedre
Correfoc
Dintre de la nostra tradició de la
festa del foc, la colla de Dimonis del
Camp de Morvedre, en un
espectacle d'animació al carrer

Espectacle gratuït 
Tot i ser un espectacle itinerant i al
carrer, cal evitar les aglomeracions
puntuals de gent.

La Diabòlica de
Morvedre

octubre

CantdeCor

 Concert

IXé Certamen de teatre amateur
en Valencià “Vila de Canet”
Teatre

Diumenges del 31 d'octubre
Dilluns 1 de novembre
Diumenges del 7 al 21 de
novembre
Cloenda el dissabte 27 de novembre
Entrada 3 € (en benefici de l'associació de lluita
contra el càncer i també dels afectats per l'erupció
volcànica de l'illa de LA PALMA)
Abonament del certamen 15 €

Adquisició d'entrades a l'Auditori horari
vesprada o a l'associació beneficiària
Aforament limitat

 1
novembre

dilluns

 7
novembre

diumenge

 14
novembre

diumenge

 21
diumenge

 27
diumenge

novembre

novembre

diumenge

31
octubre

CLOENDA I ENTREGA DE GUARDONS
del IXé Certamen de teatre amateur en
Valencià “Vila de Canet”. Actuació de

Teatre



  Casa dels Llano

C/ de Les Parres, 6 · 46529 Canet d'en Berenguer · 962682123 · 962698022
de dilluns a divendres de 9 h a 21 h i dissabtes de 9:30 h a 13:30 h
Biblioteca · Sala d'exposicions · Sala polivalent · Sala de formació · Sala d'assesorament juvenil

#LaCulturaÉsSegura

En les activitats programades per la Regidoria de
Cultura s'aplicaran les mesures sanitàries d'higiene
i prevenció previstes en l'Acord del Consell
Valencià i les resolucions de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública contra la COVID-19

Gel hidroalcohòlic en l'accés

Mascareta obligatòria en tot moment

Separació entre seients ocupats 

Neteja i desinfecció després de l'ús de la sala

Obertura de portes amb antelació per a un accés escalonat

Aforament màxim taller i contacontes [12 persones]

Aforament màxim sala exposicions [40 persones]

Aforament màxim sala polivalent [25 persones]

octubre · novembre 

2021



Del 7 al 29 d'octubre
Sala d'exposicions. 
Fotografia 

VICENTE IBÁÑEZ PASTOR
HE DE FER-TE UNA FOTO

Inauguració dijous 7 a les 19 h
Visita: 
de dillluns a divendres de 9 h a 21 h 
Dissabtes de 10 h a 13 h 

exposicions

Dissabte 6 de novembre
d'11:00 h a 12:00 h 

Activitats infantils · Tallers · Contacontes

Altres activitats
Dimarts 
de 16:00 h a 21:00 h  

Taller MANUALITATS AMB PAPER
Edat recomanada de 5 a 11 anys
Entrada gratuïta. Aforament limitat
Cal apuntar-se prèviament

Per a participar en les activitats infantils caldrà inscriure's
prèviament a la consergeria de la Casa dels Llano, fins
que es completen els aforaments per a cada activitat

7
octubre

dijous

Dissabte 20 de novembre
d'11:00 h a 12:00 h 

Taller LA TERRA I L'UNIVERS
Edat recomanada de 5 a 11 anys
Entrada gratuïta. Aforament limitat
Cal apuntar-se prèviament

Dimecres
13 i 27 d'octubre
10 i 24 de novembre 
de 18:00 h a 19:30 h  



#LaCulturaÉsSegura

En les activitats programades per la Regidoria de
Cultura s'aplicaran les mesures sanitàries d'higiene
i prevenció previstes en l'Acord del Consell
Valencià i les resolucions de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública contra la COVID-19

octubre· novembre  2021

C/ de Les Parres, 6 · 46529 Canet d'en Berenguer · 962682123 · 962698022
de dilluns a divendres de 9 h a 21 h i dissabtes de 9:30 h a 13:30 h
Biblioteca · Sala d'exposicions · Sala polivalent · Sala de formació · Sala d'assesorament juvenil

Informació pràctica

Venda
anticipada 
d'entrades 

Notikumi.com   (plataforma en la xarxa:  www.notikumi.com)

a l'Auditori     de dilluns a divendres de 16 h a 22 h
                      i dissabtes de 10 h a 14 h

      telèfons 962 676 254 i 664 558 675

C/ del Riu, 20 · 46529 Canet d'en Berenguer · 962676254 · 664558675
de dilluns a divendres de 16 h a 22 h i dissabtes de 10 h a 14 h

L'obertura de portes serà 30 minuts abans de l'inici de cada actuació 

AQUESTA PROGRAMACIÓ ÉS SUSCEPTIBLE DE POSSIBLES CANVIS 

En espectacles gratuïts les entrades no seran numerades, tot i que
es mantindran les mesures de seguretat i distanciament social, amb
l'anul·lació de seients que caldrà respectar

En espectacles no gratuïts, l'entrada serà numerada i també es
respectarà el distanciament social entre seients

Es prega máxima puntualitat perquè es puga donar inici als
esdeveniments en l'hora programada, com a mostra també de respecte

És obligatori l'ús de la mascareta protectora en tot moment, així com la
utilització, tant a l'entrada com a l'eixida, de gel desinfectant per a les
mans i mantindre el distanciament social com a mesures de protecció

  
La regidoria de Cultura els agraeix el suport a la programació amb la seua assistència als
esdeveniments programats, així com la  col·laboració respectant en tot moment les normes

   



Regidoria de Cultura
Ajuntament de Canet d'en Berenguer

Notikumi.comVenda d'entrades anticipades

TARDOR 2021

cultura@canetdenberenguer.es

       Departament de Cultura
Ajuntament de Canet d'en Berenguer

Plaça de l'Ajuntament, 1
de dilluns a divendres de 9 h a 14 h

tel.  962698020
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