


RRRR! FESTIVAL D’ART I RECICLATGE

De vespradaDilluns 22 i dimarts 23

De 17h00 a 19h00Divendres 19 

De 12h00 a 14h00  
i de 17h00 a 20h00

Dissabte 20  
i diumenge 21

Los Metrognomos
Instal·lació sonora participativa 
d’Ángel Di Stéfano (Argentina)

Passeig de les Germanies, tram de l’Amorosa

13h00 Passeig Germanies (itinerant) 
18h00 Plaça Prado > Teatre del Raval (itinerant)

Dissabte 20 i diumenge 21

Tempus
Intervenció escènica d’artesania 
teatral de Visitants Teatre (Vila-Real)

Taller d’acústica i cons-
trucció d’instruments
Destinat a docents, a càrrec del 
compositor, arranjador i productor 
musical Pep Gol (Catalunya)

CEFIRE Gandia. Cal inscripció prèvia.



Com a presentació del Festival 
s’inauguraran les exposicions 
Criatures marines de Noni Font 
(Catalunya) i La piel gastada de Pepa 
Castillo (País Valencià), artista que, 
a més a més, s’encarregarà de la 
performance Bubbles.  
La presentació tindrà lloc en 
diversos espais del Teatre del Raval: 
sala, vestíbul, 1a planta i cambra.  
En acabar hi haurà un vi d’honor.

INAUGURACIÓ / RRRR! FESTIVAL D’ART I RECICLATGE

Acte inaugural 
de l’RRRR! 
Festival d’art  
i reciclatge

Dimecres 17 d’octubre

19h30 ENTRADA LLIURE

TOTS ELS PÚBLICS
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Organitzen:



A càrrec de Miguel Rodilla 
(Investigador i Professor de la 
Universitat Politècnica de València. 
Campus de Gandia, Llíria) i Silvia 
Falco (Investigadora i Professora 
de la Universitat Politècnica de 
València. Campus de Gandia, 
Argentina).

XARRADA / RRRR! FESTIVAL D’ART I RECICLATGE

Contaminació 
marina: efectes, 
pronòstics i 
projectes

Dijous 18 d’octubre

Presenta: Xavier Ródenas, Regidor de 
Gestió Responsable del Territori de 
l’Ajuntament de Gandia. 

19h30 ENTRADA LLIURE

TOTS ELS PÚBLICS



Recerca sobre els mecanismes 
i riscos del transport marítim, 
una indústria submergida en el 
secretisme absolut, però que és 
responsable de la distribució 
de productes i mercaderies 
a més de set mil milions de 
persones a tot el món, i sosté la 
clau de la nostra economia, el 
medi ambient i el model de la 
civilització occidental.

CINEMA DOCUMENTA(’)T / RRRR! FESTIVAL D’ART I RECICLATGE

Freightened. 
El preu real del 
transport marítim

Divendres 19 d’octubre

Direcció: Denis Delestrac

19h00

GRATUÏT menors d’edat

3 €

TOTS ELS PÚBLICS

Durada: 84 min. 
Pel·lícula doblada al valencià.



En un abocador ple de fem i 
deixalles dos amics entren en el 
territori dels mites clàssics i les 
transformacions. Objectes inútils 
cobren una vida inesperada per 
contar-nos històries de déus, reis, 
nimfes i herois. Un relat sorprenent 
i divertit on el públic gaudirà amb 
les metamorfosis del Rei Mides, 
Faetont, Eco o Narcís.

TEATRE / RRRR! FESTIVAL D’ART I RECICLATGE

El rei Mides i les 
metamorfosis

Taller de roba i titelles reciclades

Dissabte 20 d’octubre

D’El Ball de Sant Vito  
(País Valencià)

A càrrec d’Ana Pericàs i Pepa Castillo

18h00 FAMILIAR5 €

De 17h00 a 19h00

Interpretació:  
Xavier Learreta i Manel Mengual.

A les portes del Teatre del Raval. Gratuït.  
Cal inscripció prèvia a info@teatreravalgandia.org



Taller de roba i titelles reciclades
A càrrec d’Ana Pericàs i Pepa Castillo

De 17h00 a 19h00
A les portes del Teatre del Raval. Gratuït.  
Cal inscripció prèvia a info@teatreravalgandia.org

Espectacle dedicat als instruments 
de vent en el sentit més ampli de la 
paraula, és a dir, tot allò que es pot 
fer sonar gràcies al vent. Descobrirem 
com es pot formar una orquestra 
a partir de l’ús de joguines i altres 
materials que podem trobar per casa.

MÚSICA / RRRR! FESTIVAL D’ART I RECICLATGE

Tot bufant

Diumenge 21 d’octubre

Amb Pep Gol & Pep 
Pasqual (Catalunya)

18h00

TOTS ELS PÚBLICS

5 €



Taula rodona amb Carlos Taibo 
(Escriptor i Professor de la Universitat 
Autònoma de Madrid, Madrid) i Vicent 
Cucarella (Economista i Investigador, 
Alzira) al voltant de la teoria del 
decreixement, com una alternativa al 
sistema consumista imperant, el qual 
continua malbaratant els recursos 
limitats del nostre planeta.

CLOENDA / RRRR! FESTIVAL D’ART I RECICLATGE

Decreixent

Dimecres 24 d’octubre

Modera: Francesc Burgos (Ambientòleg, 
Tavernes de la Valldigna)

Amb Carlos Taibo  
i Vicent Cucarella

19h30

TOTS ELS PÚBLICS

ENTRADA LLIURE




