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Dimarts dia 5, a les 20 h,Dimarts dia 5, a les 20 h,Dimarts dia 5, a les 20 h,Dimarts dia 5, a les 20 h,    al Centre Cultural Gómez-Tortosa. Inauguració        

de l’exposició “Els Valencians i la Constitució de 1812”“Els Valencians i la Constitució de 1812”“Els Valencians i la Constitució de 1812”“Els Valencians i la Constitució de 1812”. Exposició 

cedida per  la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu (Generalitat 

Valenciana).  

     

Dijous dia 7, a les 20 h,Dijous dia 7, a les 20 h,Dijous dia 7, a les 20 h,Dijous dia 7, a les 20 h, al Centre Cultural Gómez-Tortosa. Jornades . Jornades . Jornades . Jornades 

Científiques Jorge Juan i la Ciència en el Segle de les Llums: Científiques Jorge Juan i la Ciència en el Segle de les Llums: Científiques Jorge Juan i la Ciència en el Segle de les Llums: Científiques Jorge Juan i la Ciència en el Segle de les Llums: “La visió 

de la Ciència en Jorge Juan”, a càrrec de  Manuel López Pellicer.  

     

Dissabte dia 9, de 10 a 14 h,Dissabte dia 9, de 10 a 14 h,Dissabte dia 9, de 10 a 14 h,Dissabte dia 9, de 10 a 14 h,    al Centre Cultural Gómez-Tortosa. Trobada Trobada Trobada Trobada 

obrim una finestra al obrim una finestra al obrim una finestra al obrim una finestra al     món.món.món.món. Organitzada per l’associació Obrim una 

Finestra al Món. 

     

Dilluns dia 11, a les 17 hDilluns dia 11, a les 17 hDilluns dia 11, a les 17 hDilluns dia 11, a les 17 h,,,, a la Ludoteca Pública Municipal (Casa de 

Cultura). Taller de maquillatge amb ceres, Taller de maquillatge amb ceres, Taller de maquillatge amb ceres, Taller de maquillatge amb ceres, amb motiu del Carnestoltes, 

podeu vindre disfressats. Organitzat per la Xarxa de Biblioteques 

Públiques Municipal. 

     

DimartsDimartsDimartsDimarts dia 12, Carnestoltes. dia 12, Carnestoltes. dia 12, Carnestoltes. dia 12, Carnestoltes. A les 17. A les 17. A les 17. A les 17.15 h15 h15 h15 h,,,,    a la Plaça Vella, 

cccconcentracióoncentracióoncentracióoncentració de disfrede disfrede disfrede disfresses sses sses sses per a realitzar una foto col�lectiva (acudir 

preferentment vestits de Jorge Juan per a commemorar el III Centenari 

del seu naixement). A continuació a la Glorieta festafestafestafesta infantil infantil infantil infantil. . . .  

     

Dijous dia 14, al matí,Dijous dia 14, al matí,Dijous dia 14, al matí,Dijous dia 14, al matí, al Centre Cultural Gómez-Tortosa, amb motiu del  

dia de Sant Valentí “PPPPostostostost----itititit d’amor” d’amor” d’amor” d’amor”, a càrrec dels alumnes de 3r d’ESO 

dels centres de Secundària. Organitzat per la Regidoria d’Educació.    

A les 20 h,A les 20 h,A les 20 h,A les 20 h, al Centre Cultural Gómez-Tortosa. Jornades CiJornades CiJornades CiJornades Científiques entífiques entífiques entífiques 

Jorge Juan i la Ciència en el Segle de Jorge Juan i la Ciència en el Segle de Jorge Juan i la Ciència en el Segle de Jorge Juan i la Ciència en el Segle de lllleseseses Llums: Llums: Llums: Llums:    “Aportacions 

matemàtiques de Jorge Juan”, a càrrec de Gaspar Mora.  

     

Divendres dia 15, a les 20Divendres dia 15, a les 20Divendres dia 15, a les 20Divendres dia 15, a les 20....30 h,30 h,30 h,30 h, a la Casa de Cultura. Inauguració    de 

l’exposicióexposicióexposicióexposició fotogràfica fotogràfica fotogràfica fotogràfica col�lectiva col�lectiva col�lectiva col�lectiva de socis de l’Associació Fotogràfica de 

Novelda – Lligueta 2012. Organitzat per l’Associació Fotogràfica de 

Novelda    

A les 20A les 20A les 20A les 20....30 h,30 h,30 h,30 h, a l’Auditori Municipal del Centre Cívic i Social. Presentació    

de la revista “El Fester” i ambaixada humor “El Fester” i ambaixada humor “El Fester” i ambaixada humor “El Fester” i ambaixada humoríííística infantil de Moros i stica infantil de Moros i stica infantil de Moros i stica infantil de Moros i 

Cristians.Cristians.Cristians.Cristians. Organitzat per la Federació de Moros i Cristians de Novelda. 

     

Dimarts dia 19, de 19 a 21 h,Dimarts dia 19, de 19 a 21 h,Dimarts dia 19, de 19 a 21 h,Dimarts dia 19, de 19 a 21 h, a la Casa de Cultura. Inici del curs        

“Restauració de mobles antics, fustes i policromies”. “Restauració de mobles antics, fustes i policromies”. “Restauració de mobles antics, fustes i policromies”. “Restauració de mobles antics, fustes i policromies”. Organitzat per 

l’associació cultural Cíclope.  



 

    

Dijous dia 21, a les 20 h,Dijous dia 21, a les 20 h,Dijous dia 21, a les 20 h,Dijous dia 21, a les 20 h, al Centre Cultural Gómez-Tortosa. Jornades    

CiCiCiCientífiques Jorge Juan i la Ciència en el Segle de lentífiques Jorge Juan i la Ciència en el Segle de lentífiques Jorge Juan i la Ciència en el Segle de lentífiques Jorge Juan i la Ciència en el Segle de leseseses Llums: Llums: Llums: Llums: “Jorge 

Juan en la badia de Cadis: la fundació del reial observatori”, a càrrec de 

Fernando Belizón.  

     

Divendres dia 22, a Divendres dia 22, a Divendres dia 22, a Divendres dia 22, a les 20 hles 20 hles 20 hles 20 h,,,,    a la Casa de Cultura. Cinefórum Cinefórum Cinefórum Cinefórum 

EkonoMoVidaEkonoMoVidaEkonoMoVidaEkonoMoVida, on es projectaran curtmetratges sobre temes d’actualitat. 

Organitzat per l’associació Obrim una Finestra la Món. 

     

Dijous dia 28, a les 20 h,Dijous dia 28, a les 20 h,Dijous dia 28, a les 20 h,Dijous dia 28, a les 20 h, al Centre Cultural Gómez-Tortosa. Presentació    

del vídeo promocional del III  vídeo promocional del III  vídeo promocional del III  vídeo promocional del III ccccentenari del entenari del entenari del entenari del nnnnaixement de Jorge Juan aixement de Jorge Juan aixement de Jorge Juan aixement de Jorge Juan 

(amb la participació de personatges rellevants, actors, esportistes, 

cantants, etc. Organitzat per Novelda Digital i dirigit per Antonio Ayala.  

  

     

PREMIS, CONCURSOS, EXPOSICIONSPREMIS, CONCURSOS, EXPOSICIONSPREMIS, CONCURSOS, EXPOSICIONSPREMIS, CONCURSOS, EXPOSICIONS....................    

     

A partir del diaA partir del diaA partir del diaA partir del dia    2222,,,, informació i inscripció en el Centre Cultural Gómez-

Tortosa C/ Major, núm. 6, telèfon 965 60 90 53, del curs     “Restauració de  “Restauració de  “Restauració de  “Restauració de 

mobles antics, fustes i policromies”, mobles antics, fustes i policromies”, mobles antics, fustes i policromies”, mobles antics, fustes i policromies”, en la Casa de Cultura. Inici: dimarts 

dia 19 de febrer de 19 a 21 h. Organitzat per l’Associació Cultural Ciclop.  

      

Del 5 al 26Del 5 al 26Del 5 al 26Del 5 al 26,,,, al pati del Centre Cultural Gómez-Tortosa. Exposició    “Els “Els “Els “Els 

Valencians i la Constitució de 1812”Valencians i la Constitució de 1812”Valencians i la Constitució de 1812”Valencians i la Constitució de 1812”. Exposició cedida per  la Biblioteca 

Valenciana Nicolau Primitiu (Generalitat Valenciana). Horari de visites: 

de dilluns a divendres de 10 a 14 h, i de 17 a 21 h; dissabtes de 10 a 14 

h. 

     

Del Del Del Del 14 al 28,14 al 28,14 al 28,14 al 28, en el hall del Centre Cultural Gómez-Tortosa. Exposició: 

“P“P“P“Postostostost----itititit d’amor”  d’amor”  d’amor”  d’amor” amb motiu del dia de Sant Valentí, a càrrec dels 

alumnes de 3r d’ESO dels centre de Secundària. Organitzat per la 

Regidoria d’Educació. 

     

Del 15 de febrer al 15 de marDel 15 de febrer al 15 de marDel 15 de febrer al 15 de marDel 15 de febrer al 15 de marçççç,,,, a la Casa de Cultura. Exposició    

fotogràficafotogràficafotogràficafotogràfica    col�lectivacol�lectivacol�lectivacol�lectiva de socis de l’Associació Fotogràfica de Novelda – 

Lligueta 2012. Organitzat per l’Associació Fotogràfica de Novelda. Horari 

de visites: de dilluns a divendres de 10 a 14 h, i de 17 a 21 h; dissabtes 

de 10 a 14 h. 

  

 

 


