Programa d'Activitats

XXXIX APLEC
EXCURSIONISTA PPCC

8 al 12 d’octubre de 2015

Pedreguer (Marina Alta)
20-jul

Dijous, 8
15:00 h. Jornada de convivència entre els collegis públics de L’Alfàs i El Trinquet
Concert amb cançons populars (Pati del C.P. El Trinquet)
- CARRAIXET AMB LA XICALLA
(Organitza: Ajuntament-Regidoria d’Educació i Consell Escolar Municipal)
17:00 h. Obertura de l’Aplec
Informació i recepció (Sala Rockòdrom)
Carrer de la Marroquineria, s/n - Polígon Ind. Les Galgues
Punt central i d’informació durant tots els dies de l’Aplec
18:30 h. Exposicions
Obertura de les distintes exposicions que romandran fins al 18 d’octubre de 2015
- Cartells. Els cartells dels aplecs excursionistes PPCC. Centre Excursionista Pedreguer.
- Pintura. Baralla de les Meravelles, Ramon Llull i les quatre illes. Ramon Pérez Carrió.
- Fotografia. Quatre estacions al jardí de l’Albarda. Associació Fotogràfica & Audiovisual.
- Fotografia. Montgó. Estudi Pelut i Pelat.
- Fotografia. Plantes endèmiques, rares o amenaçades. Manolo Vicedo.
- Fotografia. Pedreguer en blanc i negre. Associació Els Pòrxens.

Sala Rockòdrom

(Sala Rockòdrom)
(Casa de Cultura)
(Casa de Cultura)
(Casa de Cultura)
(Casa de Cultura)
(C/Mestre Serrano)

20:00 h. Benvinguda (Sala Rockòdrom)
- COLLA DE DOLÇAINERS L’OCAIVE
20:30 h. Sopar d’inici (Sala Rockòdrom)

Divendres, 9
EXCURSIONS SENDERISME
07:00 04 - Cavall Verd i barranc de l’Infern ...........................
08:00 07 - Castellet i font d’Aixa ...........................................
08:00 08 - Montgó. Barranc de l’Heura - cim - les Planes ............
08:00 10 - Castellet de l’Ocaive i les Miqueles .......................
08:30 14 - Cala Blanca - Portitxol - cap Prim .........................

Alta
Mitjana/Alta
Mitjana
Mitjana
Baixa

EXCURSIONS CULTURALS
--c3 - Molins de vent ......................................................

Passejada per lliure

VISITES CULTURALS
09:00 v1 - Xàbia, nucli antic, duanes del mar i cap de St. Antoni ..
09:30 v5 - Pedreguer, visita històrica a la vila ...........................

Autocar
Passejada

10:00 h. Demostracions i exhibicions d’skate i d’scooter (Skateparck, al costat del Rockòdrom)
Qui vulga participar ha de dur-hi patinet o monopatí, casc i proteccions.
16:30 h. Pilota valenciana. Partida de raspall. (Trinquet municipal)
- CLUB DE PILOTA PEDREGUER
17:45 h. Inauguració de l’Aplec (Plaça de l’Amistat)
- COLLA DE DOLÇAINERS L’OCAIVE
- BATUCADA KATUBA
Trasllat de la bandera de l’Aplec i la flama del Correllengua a l’Ajuntament.
(Acte conjuntament del Centre Excursionista Pedreguer i el Casal Jaume I de Pedreguer)
19:00 h. Concert de banda de música i recital de poesia (Pòrxens)
- BANDA DEL CENTRE ARTISTIC MUSICAL
- NÚRIA FELIU
(Organitza: Centre Artístic Musical i Casal Jaume I)
20:00 h. Xerrada (Espai Cultural)
- La pansa i els riuraus, la revolució agricola a la Marina Alta. JOSEP MARQUÈS (historiador)

22:30 h. Vetlada. Concert de rock (Pòrxens)
- X-TENCIL
- MI SOSTINGUT
- MEEEL
(Organitza: Casal Jaume I i Toca-la Sam)
23:30 h. Cordà (carrer Major)
- ASSOCIACIÓ CULTURAL COET I CORDA
Demostració de la cordà tradicional de Pedreguer (apta per a tots els públics)

Dissabte, 10
EXCURSIONS SENDERISME
07:00 01 - Serra de Bèrnia. Cim i nevera .................................
07:30 05 - Montgó. Barranc de l’Heura - creueta - Benimaquia ....
07:00 06 - Serrella. La Mallà del Llop .......................................
07:30 09 - Serra de Bèrnia. Volta pel forat ..............................
08:00 11 - Molinets i la Sella, circular i els 2 pics .....................
08:30 13 - Senda Pesqueres: cala Llebeig - cala Moraig ........
08:30 15 - Molinets - la Sella - l’Albarda ................................

Alta
Mitjana/Alta
Mitjana/Alta
Mitjana
Mitjana
Baixa/Mitjana
Baixa

EXCURSIONS CULTURALS
08:30 c1 - Pla de Petracos, excursió arqueològica i museu .........
09:30 c3 - Molins de vent i presentació del territori ...............

Passejada
Passejada

VISITES CULTURALS
09:00 v2 - Dénia i el seu castell .............................................
09:00 v4 - L’herència mallorquina. La Vall de Pop ..................

Autocar
Autocar

16:30 h. Jocs tradicionals per a xiquets a la plaça del Joc, amb monitor (Plaça de l’Amistat)
16:30 h. Pilota valenciana. Partida d’escala i corda. (Trinquet municipal)
(Partida professional. Cal comprar el tiquet d’entrada en taquilla)
18:00 h. Xerrada (Espai Cultural)
- Expulsió dels moriscs. PASQUAL COSTA (historiador)
- Repoblament mallorquí. JOAN LLUIS MONCHO i JOSEP MAS (Centre d’Estudis Repoblació Mallorquina)
19:00 h. Xerrada (Casa Municipal de Cultura)
- La muntanya i el calcer minimalista. MIQUEL IVARS (Mestre d’Educació Física, tècnic esportiu
iniciador al muntanyisme, corredor i muntanyenc minimalista)
Presentació llibre (Casa Municipal de Cultura)
- Introducció als esports de muntanya. CÈSAR MARTÍ
19:30 h. Acte inaugural exposició de pintura. (Casa Municipal de Cultura)
- Baralla de les Meravelles, Ramon Llull i les quatre illes, de RAMON PÉREZ CARRIÓ.
- Recital literari d’homenatge a Ramon Llull, amb veus dels diferents territoris de parla catalana.
- Tomàs Llopis, coordinador de l’acte.
Baralla de les Meravelles, collecció de 42 pintures inspirades en el “Llibre de les Meravelles” de Ramon Llull i les illes. Des
de 2003 permanentment exposada al Monestir de Cura, Mallorca (viatjarà per primera vegada amb motiu del 39è Aplec)
20:30 h. Concert d’orgue i dolçaina (Església de la Santa Creu)
- JOSEP VICENT GINER, orgue
- CRISTINA MARTÍ, dolçaina
Any Ramon Llull, 2015/2016. Concert en commemoració del VII centenari de la seua mort.
El “tiquet reduït” del concert està lligat a la “inscripció de l’Aplec”. De no haver fet la inscripció es podrà
comprar el tiquet si de cas queden places lliures. Les places estan limitades a l’aforament de l’església.
Tancarem les portes 10 minuts abans de començar l’acte.
22:30 h. Vetlada. Teatre, amb rialles assegurades (Sala Rockòdrom)
- TERATO TEATRE amb l’obra “Les 3 de la nit”

Diumenge, 11
EXCURSIONS SENDERISME
07:00 02 - Puig Campana ......................................................
07:00 03 - Cavall Verd i barranc de l’Infern ...........................
07:30 04 - Montgó. Emboixar - cim – les Planes – cova Tallada ...
08:00 07 - Castellet i font d’Aixa ...........................................
08:00 10 - Castellet de l’Ocaive i les Miqueles .......................
08:00 11 - Molinets i la Sella, circular i els 2 pics .....................
08:30 12 - Penyal d’Ifach ......................................................
08:30 14 - Cala Blanca - Portitxol - cap Prim .........................

Alta
Alta
Mitjana/Alta
Mitjana/Alta
Mitjana
Mitjana
Baixa
Baixa

EXCURSIONS CULTURALS
08:30 c2 - Riuraus i arquitectura tradicional de muntanya ......
--c3 - Molins de vent ......................................................

Baixa
Passejada per lliure

VISITES CULTURALS
09:00 v1 - Xàbia, nucli antic, duanes del mar i cap de St. Antoni ..
09:00 v3 - L’Albarda - Gran riurau del Senyor de Benissadevi

Autocar
Autocar

17:00 h. Jocs per a xiquets a la plaça del Joc (Plaça de l’Amistat)
18:00 h. Xerrada (Casa Municipal de Cultura)
- Excursionisme i Plantes. DANIEL CLIMENT
(professor de Ciències de la Natura, investigador i divulgador etnobotànic)
18:00 h. Xerrada (Espai Cultural)
- Països Catalans des del sud. No tots els mals venen d’Almansa. TONI RICO
(professor, historiador i escriptor)
19:00 h. Danses (Plaça de l’Amistat)
- GRUP DE DANSES PEDREGUER
20:00 h. Concert de dolçaina (Espai Cultural)
- ELS TRAGINERS. COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS DE PEDREGUER
- Trasllat fins als Pòrxens amb la XARANGA DE LA BANDA
Lectura de l’acta dels XXIV Premis d’Honor Vila de Pedreguer (Espai Cultural)
21:30 h. Sopar de Cloenda i vetlada (Pòrxens)
Cal haver fet previament la inscripció de l’Aplec per a comprar el tiquet del sopar.
--

Música i marxa (després del sopar)
- ELS TRAGINERS i LA XARANGA DE LA BANDA, una sacsejada.
- LA ROMÀNTICA DEL SALADAR, en concert.

Dilluns, 12
EXCURSIONS SENDERISME
08:30 16 - Els Pouets. Pedra de l’Enric - Patronat .......................

Baixa

EXCURSIONS CULTURALS
09:30 v5 - Pedreguer, visita històrica a la vila ...........................

Passejada

09:00 h. Reunió dels representants de les entitats excursionistes participants (Rockòdrom)
10:30 h. Mostres, tallers i audiovisuals (Pòrxens)
Demostració d’oficis tradicionals, degustació de vins, taller de preparació d’herberos, de
begudes tradicionals i d’herbes silvestres, audiovisuals, etc.
11:30 h. Concert de cantautor (Espai Cultural)
- SERGI CONTRÍ
13:00 h. Cloenda de l’Aplec (Glorieta)
- Plantació de l’arbre amb terra de tots els Països Catalans i placa del 39è Aplec.
- COLLA DE DOLÇAINERS L’OCAIVE

Notes d’atenció
Llicència Federativa o assegurança equivalent
- Caldrà portar-la sempre damunt. S’exigirà per accedir als autocars i/o abans d’iniciar les excursions.
- Qui no tinga cap assegurança tenim l’alternativa que cobreix tots els dies de l’Aplec amb una prima única de 3 €
Tiquet d’Inscripció de l’Aplec
- Caldrà portar-lo sempre damunt. S’exigirà per accedir a diversos actes.
- Serà indispensable per a obtindre:
· El tiquet per a qualsevol excursió o visita cultural.
· El “tiquet reduït” per al concert d’orgue i dolçaina, s’exigirà a l’entrar a l’església.
· El tiquet per al sopar de cloenda
Tiquet d’excursió
- S’exigirà per accedir als autocars i/o abans de cada excursió.
Addenda
- 20:30 h. Divendres, 9 d’octubre.
Concerts de la Tardor. XIX Festival Internacional d’Orgue (Església de la Sta. Creu)
Mencionem aquest esdeveniment per si de cas és del vostre interès (fora de la programació de l’Aplec) Cal reservar
l’entrada anticipadament per internet (se celebren tots els divendres d’octubre).
(L’orgue Grenzing, inaugurat el 1997, és una donació a la Vila de Pedreguer de la Fundació Server i Pérez)
- Baralla de les Meravelles. Col·lecció de 42 pintures inspirades en el “Llibre de les Meravelles” de Ramon Llull i en la
cultura, història i alquímia de les quatre illes balears. Des del 2003 roman permanentment exposada al Monestir de Cura,
Mallorca (creada per a un ferry de Baleària, que va adoptar el nom d’aquest pensador universal, pare de la nostra llengua,
viatjarà exclusivament al 39è Aplec, a Pedreguer, gràcies a la Fundació Baleària i a la Fundació Server i Pérez)

