
 

Revista Cultural 
Ateneu  

de Manises està sent recolzat 

per la Conselleria d’Educació, 

per Culturarts i l’INAEM 

(Ministeri de Cultural) en aques-

ta tasca tan important. A més a 

més, s’ha fet ús de les ins-

tal·lacions del Museu de Cerà-

mica de Manises per promocio-

nar, a la mateixa vegada, un art 

mil·lenari que caracteritza la 

nostra ciutat, com també s’ha 

demostrat amb la col·laboració 

amb l’AVEC en les II Jornades 

del Torn del Torn.  

L’Ateneu Cultural Ciutat de Ma-

nises és la primera entitat a la 

Comunitat Valenciana en tindre 

un departament de música anti-

ga i impartir classes, cursos, 

classes magistrals i tallers so-

bre aquests instruments. Gràci-

es a aquesta Entitat, Manises 

s’ha convertit en 2016 en un 

punt de mira Internacional des-

prés de realitzar el I Festival de 

Música Actual,  I ARA QUÈ?, 

on Manises va ser testimoni del 

primer  festival de música actual 

del món on totes les obres són 

estrenes absolutes, visitant-nos 

el millor quartet de saxòfons del 

món: SIGMA PROJECT QUAR-

TET. Posant de relleu als 

compositors valencians. També 

ha impulsat el I Curs Internacio-

nal de Viola da Gamba, presen-

tant-se com una entitat  que 

respecta totes les àrees de la 

cultura i de l’època que siguen. 

Aquest curs està impartit per 

professors de Portugal, Cuba i 

Itàlia.  L’Ateneu Cultural Ciutat 

A l’avantguarda de l’educació  
Que Manises és reconeguda 

per avantguarda en educació 

artística ja és una realitat. Així 

ho avala ARCIX Formación, 

L’Escola d’Arts de Borriana, la 

Conselleria d’Educació i la Fun-

dació Horta Sud. Tot gràcies a 

un sistema educatiu creat pel 

professorat de l’Ateneu Cultural 

Ciutat de Manises i implantat 

únicament a la seva Escola. 

Una Escola de Música, Dansa 

Moderna, Teatre i Cinema on 

tothom té cabuda, amb un 

equip de professionals de l’art, l’e-

ducació, la ciència i la psicologia 

que demostren que el fracàs esco-

lar no existeix i que integren a per-

sones amb qualsevol tipus de ne-

cessitat especial.   

www.ateneumanises.com 
C/ Fra Salvador Mollar Ventura nº7 Baix. (Barri de Sant Francesc) 
Manises. 46940. València. Espanya. 96.109.53.07  
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Internacionalització de la Cultura 

Ateneu Cultural Ciutat de Manises 

 Escola de Música 

 Escola de Dansa Moderna 

 Escola de Cinema 

 Escola de Teatre 

 Musicoteràpia 

 Afers Social 

 Lluita contra el fracàs escolar 

 Lluita contra l’assetjament escolar 

 Tallers de ciència, màgia... 

 Escola d’Adults. 

 Agrupacions Professionals. 

 Des dels 0 anys.  

 Festival de Música Actual 

 Curs Internacional de Música Antiga 

 Cineforum 

 Sopars-espectacle 

 Carnestoltes. 

 Setmana de l’ART. 

 I moltes coses més...T’esperem! 
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Amb motiu de la XXX 

trobada d’escoles en 

Valencià al nostre muni-

cipi, es va celebrar la 

inauguració l’1 d’octubre 

al Boscany de la Casa 

de Cultura. L’Ateneu 

Cultural Ciutat de Mani-

ses va estar convidat a 

participar col·laborant 

amb la creació de l’es-

pectacle “Una Rosa de 

Paper”, on música i pa-

raula podien unir-se en 

un mateix concepte sota 

l’ombra de la poesia del 

mestre Vicent Andrés 

Estellés. Un homenatge 

al poeta de Burjassot, a 

la paraula, a la música, 

al teatre i, cóm no, a la 

llengua valenciana. L’es-

pectacle va estar dirigit i 

creat pel dramaturg ma-

niser En Vicent Hurtado 

Coll, també director de 

l’escola de Teatre de 

l’Ateneu Cultural Ciutat 

de Manises. Des de l’hu-

morístic tractament de la 

mort, fins les horacianes 

més picants, culminant 

en els moments més 

patriòtics es va poder fer 

un repàs i crítica de l’actual societat amb el poe-

ma final de ”Una Rosa de Paper”... “Fins que un 

dia d’aquells dies va manar l’ajuntament que fos cre-

mada la rosa, perquè allò ja estava bé. Varen regirar 

les cases: la rosa no aparegué. Va haver interrogato-

ris; ningú no en sabia res. Però com una consigna, 
circula secretament de mà en mà, per tot el poble, una 

rosa de paper”. 

I Nit Estellés   1 d’octubre de 2016 

“Vida” EL TORN DEL TORN  
l’Ateneu Cultural Ciutat 

de Manises va composar 

l’obra “VIDA” per a 3 

dolçaines solistes, or-

questra de corda, piano i 

dos torns ceràmics. 

L’Orquestra de Corda de 

l’Ateneu, junt als solistes 

Josep Lluís “El Cigalo”, 

Vicent Barbeta i Andreu 

Balastegui i els ceramis-

tes Pepe Royo i Conxa 

Arjona sota la direcció 

del mateix compositor  

va fer l’estrena de l’obra i 

la confecció de “l’arbre 

de la vida” en ceràmica a 

la Sala Vicent Ros de la 

Casa de Cultura de Ma-

nises.  

Una sala que es va que-

dar menuda ja que va 

omplir totalment el seu 

aforament trenta minuts 

abans del seu inici. 

L’obra de 50 minuts està 

basada en la concepció 

temporal de l’oient, que 

amb colors, fum i sons 

esquinçadors vol nàixer 

l’arbre de la vida, creat 

amb el fang. Així com si 

fos la mateixa Pandora 

del mite grec, amb dolor, 

per dur les virtuts o mals 

al món, salvaguardant 

sempre, a un lloc molt 

menut l’esperança. 

 

L’AVEC (Associació Va-

lenciana d'Empresaris 

de la Ceràmica) va con-

tactar amb l’Ateneu per 

participar a les II Jorna-

des del Torn del Torn.  

Des de l’Ateneu es va 

proposar una obra-

espectacle sense prece-

dents, on es pogués 

fusionar la música tradi-

cional, la música avant-

guardista i els torns ce-

ràmics en directe per 

oferir al públic nombro-

ses sensacions del fet 

de la creació artística.  

José Vicente Fuentes 

Castilla, compositor i 

director de l’Escola de 

“Una obra-

espectacle 

sense 

precedents. 

Concert per 

a 3 

dolçaines, 

orquestra de 

corda, piano 

i 2 torns 

ceràmics” 
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L’Ateneu, des del seu 

departament de música 

antiga, dirigit per En Jo-

sé Pérez Sánchez, ha 

organitzat el I Curs Inter-

nacional de Viola da 

Gamba, amb la tres 

prestigiosos professio-

nals d’aquest instrument: 

En Xurxo Varela 

(Professor del Conserva-

tori Superior de Porto, 

Portugal), Na Lixsania 

Fernández (Concertista 

Cubana) i Na Sabina 

Colonna (Professora del 

Conservatori Superior de 

Turín, Itàlia). El Curs va 

estar inaugurat el passat 

15 d’octubre i es prolon-

garà fins el 25 de juny de 

2017. A aquesta última 

sessió Manises compta-

rà amb la visita del pres-

tigiós grup de música 

antiga “La Chimera”. 

Qualsevol persona pot 

passar-se per visitar i 

veure la bellesa d’a-

quests instruments an-

tics. 

 

Si desitja més informació del curs pot posar-se en 

contacte amb l’Ateneu a la següent adreça electrò-

nica:  secretaria@ateneumanises.com 

güents beneficis en anci-

ans: 

Cognitiu: La musicoterà-
pia, en aquest cas ajuda 
a l’aprenentatge, millora 
l’orientació en la realitat, 
augmenta la capacitat 
d’atenció i concentració i 
manté o millora les habi-
litat verbals i de comuni-
cació. 
Físic: La musicoteràpia, 
en aquest punt, ajuda a 
mantenir la mobilitat de 

El projecte naix al 2016 

amb motiu de dur la mu-

sicoteràpia gratuïtament 

a tots els usuaris de la 

residència Sant Fran-

cesc i Sant Vicent de 

Manises, situada al Car-

rer Valldecabres. S’ha 

demostrat, per exemple, 

que la Musica és l’últim 

record que obliden els 

malalts d’Alzheimer. La 

Musicoteràpia té els se-

les articulacions o aug-
menta la força del mús-
cul. També promou la 
relaxació, redueix l’agita-
ció i disminueix els ni-
vells d’ansietat. 
Socioemocional: La mu-
sicoteràpia augmenta la 
interacció i comunicació 
social, redueix i prevé 
l’aïllament i millora les 
habilitats socials i l’auto-
estima. 
Espiritual: La musicote-

ràpia facilita espais de 

I Curs Internacional de Viola da Gamba 

Musicoteràpia a la Residència Sant Francesc i Sant Vicent 

Batucada per a persones amb diversitat funcional 

tural Ciutat de Manises, 
amb l’objectiu primordial 
de la inclusió de les per-
sones amb diversitat 
funcional. Des de la seva 
creació ha participat 
conjuntament amb la 
Batucada ordinària com-
plint l’objectiu de la inclu-
sió.  La seva primera 
actuació va ser a la Inau-
guració de la IV Setma-
na de la Música, realitza-
da al juny de 2015. Ha 
participat també a les 
jornades de discapacitat 

de Quart de Poblet al 
2015. Ha participat al 
Festival d’Arts Escèni-
ques de COPAVA realit-
zat el 19 de maig de 
2016 a l’Auditori de Re-
quena i a les jornades 
del Dia de les Persones 
amb Discapacitat cele-
brades a Paterna. La 
seva responsable és 
Neus Martínez Cervera  

El projecte naix el 2015, 
amb l’obtenció el Premi 
“Super Associació” ator-
gat per la Fundació Hor-
ta Sud, Fundació Ugarte 
i Caixa Popular en els 
Premis a Projectes In-
terassociatius de 2015. 
El projecte està dirigit a 
16 usuaris del Centre 
Ocupacional Francisco 
Esteve de Paterna de 
forma totalment gratuïta. 
Un projecte immers dins 
del Departament d’Afers 
Socials de l’Ateneu Cul-

“Premi 

Integració / 

Super 

Associació 

2015” atorgat 

per la 

Fundació 

Horta Sud, 

Ugarte i 

Caixa 

Popular” 
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reflexió sobre temes 

transcendentals que 

preocupen als majors. 

La seva responsable és 

Soraia Torres Chanzá. 

Revista Cultural 

Pots col·laborar amb aquest 
projecte fent un donatiu al 
següent número de compte 
bancari: 
ES96-3159-0007-1122-2572-
6021    Gràcies 

Pots col·laborar amb aquest 
projecte fent un donatiu al 
següent número de compte 
bancari: 
ES96-3159-0007-1122-2572-
6021    Gràcies 



Tradifusió   3 de desembre 2016. 

Volies haver dirigit 

l’orquestra? Aquesta 

va ser una oportunitat, 

però no et preocupes, 

hi haurà més. En 

aquest concert, em-

marcat dins de l’any 

de la XXX trobada 

d’escoles en Valencià, 

es van unir Repicó i 

l’Orquestra de l’Ate-

neu Cultural Ciutat de 

Manises per oferir un 

concert de música 

tradicional amb ronda-

lla, orquestra i balls 

tradicionals.  La Ron-

dalla dirigida pel mes-

tre En Eduard Navar-

ro, a la veu Na Amèlia 

Gimeno, a la direcció 

dels balls Na Verònica 

Orts i a la direcció de 

l’orquestra En José 

Vicente Fuentes. Però 

també participaren 4 

directors/es voluntaris 

 

d’entre el públic que 

van poder dirigirà la 

rondalla, la veu i els 

balls. Tota una expe-

riència inoblidable 

per als afortunats. Des d’aquestes línies volem donar els 

més sincers agraïments a Repicó, sempre és un plaer tre-

ballar junts en pro de la cultura i l’art valencià.  

El Cant de la Sibil·la  23 de desembre de 2016 

d’aleshores ha estat 

interpretat a la ciutat de 

Manises. En aquesta 

última vegada va ser a 

l’Església del Barri de 

Sant Francesc de Mani-

ses, interpretat pel Cor 

d’Adults i el grup de mú-

sica antiga. La Sibil·la va 

ser interpretada per Na 

Esther Soler, les Moires 

per Na Antonia Sánchez, 

Na Magdalena Sánchez i 

Na Isidora Pérez, els 

Jutges de l’Infern per En 

Jesús Sáiz, En Román 

Lapeña i En Antonio 

Cayuelas, finalitzant amb 

Hades interpretat per En 

José Vte Calaforra.  

Si desitja informació 

sobre l’espectacle i futu-

res representacions pot 

contactar amb nosaltres. 

El Cant de la Sibil·la és 

un acte litúrgic de l’Edat 

Media versat sobre una 

profecia de la fi del món. 

Aquest cant va ser recu-

perat per l’Ateneu a l’any 

2009, realitzat a l’Esglé-

sia de Sant Joan de Ma-

nises, a l'Oceanogràfic 

de la Ciutat de les Arts i 

les Ciències, a l’Església 

de Sant Joan de la Creu 

a València i a l’Església 

de Sant Josep de la Po-

bla de Vallbona. Des 

“El Cant de 

la Sibil·la 

va ser 

declarat 

Patrimoni 

Immaterial 

de la 

Humanitat 

per la 

UNESCO a 

l’any 2010” 
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Concert 

ri principalment de com-

positors francesos i l’afe-

git de les sonates de 

Telemann.  

Entre els assistents, el 

regidor de Cultura En 

Xavier Morant es va 

comprometre a recolzar 

l’aposta per la música 

antiga que ha iniciat l’A-

teneu Cultural Ciutat de 

Manises.  

Els dies 3 i 4 de febrer 

es va realitzar, des del 

departament de música 

antiga, un Curs d’intro-

ducció al Clavecí impartit 

per Na Sabrina Martí 

Guinaldo. El curs va 

finalitzar amb un concert 

de música Barroca d’ins-

truments d’època a càr-

rec del grup “A l’Antiga” 

a la Sala Vicent Ros de 

la Casa de Cultura de 

Manises amb un reperto-

Concert IX Aniversari   29 de gener de 2017. Auditori Germanies.  

Curs de Clavecí i Concert de Música Barroca 
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Després de l’èxit del 

Primer Taller de Màgia, 

realitzat el dia 19 de 

novembre de 2016, hem 

preparat la segona ses-

sió que es realitzarà una 

vegada més amb el mac 

maniser Toni M2, el pro-

per 18 de febrer. El taller 

està dirigit a tres grups 

diferenciats. Xiquets/es 

de 6 a 8 anys; altre grup 

de 9 a 14 i un altre per a 

adults a partir de 14 

anys. Si vols passar un 

estona agradable per a 

després sorprendre a 

qualsevol a una sobre-

taula t’esperem al Taller. 

Cultural Ciutat de Mani-

ses pels carrers del 

Barri de Sant Francesc. 

Aquesta és la III Edició 

de les Carnestoltes 

que organitza l’Ateneu 

Es realitzaran dues des-

filades a les 20:30h. La 

primera el dia 23, el pre-

gó, amb vestuari de 

mosso de Sant Fermí, 

participació de la Batu-

cada inclusiva i molt 

més. I el dia 24 serà el 

moment del Soterrar del 

Xoriço, vestuari de negre 

rigorós on estarem 

acompanyats per l’Or-

questra de Vents. Al 

Taller de Màgia 

Carnestoltes 23 i 24 de febrer 

Fills Adoptius de Manises 
barriades i com amics i 

socis, ha participat en 

l’acte de nomenament 

interpretant una peça del 

compositor de la seva 

terra, el Pare Francisco 

Madina. Es tracta d’Aita 

Gurea, un pare nostre en 

eusquera. Aquest va 

estar conegut pel cor 

d’adults de l’Ateneu grà-

cies a l’organista de la 

parròquia de Sant Fran-

cesc En Luís Barrasa, 

que va ser cantant de 

l’agrupació fins el final 

dels seus dies. Des d’a-

questes línies agraïm 

profundament la tasca 

que han realitzat, realit-

zen i seguiran realitzant 

per aquests barris i les 

seves gents, així com 

pel recolzament ofert a 

l’Ateneu des de la seva 

creació amb la cessió 

d’instal·lacions per a la 

realització d’audicions i 

concerts.  

L’Ajuntament de Mani-

ses ha nomenat fills 

adoptius als socis de 

l’Ateneu En Antonio Ga-

rai i En José Luis 

Lazkanoiturburu, amb-

dós de la vil·la d’Oñate, 

al País Basc; ambdós 

retors de les parròquies 

de Sant Jerònim i Sant 

Francesc. 

L’Ateneu, en agraïment 

a la seva tasca social 

realitzada en ambdues 

“Aita 

Gurea, un 

pare 

nostre en 

Eusquera, 

del mestre 

F. Madina” 
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Sols 12  

persones  

per grup.  

Afanya’t!  

finalitzar es realitzarà un 

sopar espectacle a càrrec 

del professorat de Teatre 

amb col·laboracions del 

professorat de Música.  

Si no vols quedar-te sen-

se lloc reserva, l’afora-

ment és limitat.  

Esteu tots convidats a 

participar a LES CAR-

NESTOLTES!!!! 

www.ateneumanises.com 



L’Escola és una de les 

activitats de l’Ateneu, 

amb més de 200 alum-

nes i 35 professors. En-

tre les seves especiali-

tats destaca la primera 

escola de Cinema de la 

Comunitat Valenciana, 

amb grups diferenciats 

per a menuts i adults. 

Igualment amb l’escola 

de teatre i dansa moder-

na.  

Però l’escola té diferents 

vies d’aprenentatge que 

comencen des dels 0 

anys fins i tot per a em-

Escola  

nal con la Dolçaina, pas-

sant per instruments 

antics com la Viola da 

Gamba, el Clavecí, se-

guit per instruments clàs-

sics i finalitzant en instru-

ments moderns com 

guitarra elèctrica, baix 

elèctric i cant modern.  

L’escola té un línia de 

beques per a que tothom 

puga realitzar estudis 

artístics.  

No formem en art 

per a que siguen 

artistes sinó mi-

llors persones, 

per a que lluiten 

pels seus som-

nis. 

barassades amb especi-

alitats com la Musicote-

ràpia. L’escola prepara  

proves d’accés als Con-

servatoris o Ensenya-

ments de Formació Pro-

fessional. En qüestió 

musical pots aprendre 

qualsevol instrument, 

des de música tradicio-

“Des dels 0 anys 

fins i tot 

embarassades” 
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Els nostres col·laboradors 

Vol col·laborar?  

Pot contactar amb nosaltres a l’adreça electrònica  

secretaria@ateneumanises.com  

Gràcies.  

Peluquería—Estética 96 1521016  
C/ Ferrandis Luna. 23. Manises.  

peluqueriacyl@peluqueriacyl.com  

“La primera 

escola de 

cinema de 

la 

Comunitat 

Valenciana” 

Revista Cultural 

Fes-te Associat 
Per tan sols 30’00€ a l’any 

mailto:peluqueriacyl@peluqueriacyl.com


Premi Innovació Educativa 2014, per la lluita contra el fracàs escolar pel projecte 

“Gesamtkunstwerk”. Atorgat per la Conselleria d’Educació, Innovació, Cultura i Esport. 

Guardons 

Una altra manera d’entendre i gaudir de l’art. 

Pot visitar la nostra pàgina web 

www.ateneumanises.com per veure les 

properes activitats així com la nostra pàgina 

de Facebook.  

Si vol rebre aquesta revista al seu domicili pot 

fer-se soci de l’Ateneu per 30€ a l’any i podrà 

beneficiar-se, a més, de nombrosos des-

comptes i activitats soci-culturals.  

Properes activitats 

Premi Innovació Educativa 2012, per l’Innovador Sistema Educatiu. Atorgat per la 

Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Fundació Ugarte.  

Premi Super Associació 2015 per la Integració de persones amb diversitat funcional, 

atorgat per la Fundació Horta Sud, Caixa Popular i Fundació Ugarte.   

Vine a formar-te 

Mai és tard per formar-se i educar-se en art. 

L’Ateneu t’ofereix un ampli ventall de possibili-

tats. Qualsevol especialitat instrumental musi-

cal, cinema, teatre, dansa, màgia, ciència. 

Vine a participar d’un col·lectiu amb un 

projecte cultural del segle XXI. Amb una 

missió i una visió molt clares sobre el futur 

social, educatiu i cultural de la Ciutat de Mani-

ses.  

Dipòsit legal 

CV-0502AT-2017 

L’Ateneu Cultural Ciutat de Manises naix al gener de l’any 

2008. En l’actualitat compta amb 410 associats i més de 200 

alumnes matriculats a les seves escoles de Música, Dansa, Ci-

nema, Teatre.  

Una altra manera d’entendre i gaudir de l’art 

CULTURA EUROPEA 

ON SÓM? 
Carrer Fra Salvador Mollar Ventura núm.7 Baix. (Barri 

de Sant Francesc). Manises. València. 

www.ateneumanises.com   

secretaria@ateneumanises.com 

Telèfon: 96.109.53.07 de Dl a Dv de 15:00 a 20:30h. 


