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Noticias de Gandia

La combinació d'art i reciclatge a
Gandia és un èxit
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Més de un miler de persones gaudeixen del RRRR Festival organitzat per LaCasaCalba
S. T. C. Gandia

01.11.2019 | 21:19
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L'RRRR! Festival d'Art i Reciclatge ha conclòs a

30,6

Gandia en la seua quarta edició. El festival
organitzat per LaCasaCalba amb la col·laboració
de l'Ajuntament de Gandia, va començar en 2016 i
des d'aleshores s'ha convertit en un referent
singular a la Comunitat Valenciana i a tota Espanya
amb la presentació de propostes artístiques que
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tenen presents l'estratègia de les 4R: Recuperar,
Reduir, Reutilitzar i Reciclar.
Del 14 al 26 d'octubre s'han presentat al Teatre del
Raval una ampla varietat de propostes innovadores
que combinaven l'art i el reciclatge amb la reﬂexió

La 97.7 celebra la gran ﬁesta
de la música
La combinació d'art i reciclatge a Gandia és un èxit Xepo w.s.
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sobre la problemàtica global existent al voltant de
la generació i la gestió de residus des d'una perspectiva crítica, lúdica i participativa.
S'han representat 5 espectacles de teatre i música i, en una vessant més participativa, s'han oferit
també 5 tallers on els participants han pogut experimentar els diferents usos que se li poden donar a
materials en desús, tant per a l'elaboració de nous objectes d'us quotidià com per a l'experimentació
amb projectes artístics i creatius. A més a més, s'han instal·lat 2 exposicions, una d'escultures
elaborades amb ferro de rebuig a càrrec de l'artista plàstic Josep Basset i la instal·lació CasiObsessió,
de l'artista sonor Martí Guillem, elaborada amb teclats Casio antics que es podien tocar simulta?
niament. A més, alguns dels espectacles en obert s'han oferit també en campanya escolar i s'ha
desenvolupat un taller per a docents amb la col·laboració del Ceﬁre de Gandia.
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El PSOE de la Safor muestra
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El tiempo en Valencia
empeora: llega la lluvia y
vientos aún más fuertes

Al llarg del festival, al voltant de 800 xiquetes i xiquets han visitat les exposicions en campanya escolar,
als quals s'han sumat vora 200 persones més que han assistit als espectacles en obert i han participat
dels tallers i la instal·lació plàstica Unﬂa't, una estructura inﬂable gegant resultat del treball realitzat
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pels participants de l'esmentat taller.

El teatre de carrer pren el
barri del Cabanyal

La vessant més reﬂexiva i conscienciadora el festival es va plasmar amb la projecció del documental
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Bicicletes vs cotxes i amb el posterior col·loqui de la mà de Pasqual Boquera, president del Col·lectiu
Dynamo de Carcaixent i professor de la UPV.
El festival va concloure dissabte 26 amb l'estrena de la producció pròpia titulada Plàstic-tic-tic-tic!, del
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Triangulista, creada per la companyia del Teatre del Raval sota la direcció escènica de Ximo Vidal amb
Francesc Burgos.
L'espectacle va resultar un èxit, assenyala Francesc Burgos, director artístic del festival, perquè ha fet
vibrar els més menuts i les famílies.
El festival compta amb el recolzament de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,
l'Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana en la campanya Sempre Teua, la Diputació de
València, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, l'empresa Ecoembes i el Teatre del Raval de Gandia.
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Greta Thunberg como antídoto.
«En general, los españoles están satisfechos con su vida».
Vicent Soler: "Con el presupuesto hemos querido por encima de todo que la estabilidad del Consell
prevalezca".
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La cifra, irrisoria para este ayuntamiento,
contrasta con los 40.000 euros que dijo que costaría la...

El Consell exige una
barrera vegetal entre el
trinquet de Gandia y
Benirredrà
Nuevas formas de consumir
contenido deportivo

La UV utiliza animales de
experimentación sin sacriﬁcarlos

'Querido Pablo, Querido Pedro'

La obra, paralizada por orden judicial, deberá
estar rodeada de altos árboles para poder...

La gandiense Romina
Escrivá y la vallera Sara
Canet, campeona y 3ª
en el Nacional sub-15
La ganadora reaparece a lo
grande tras seis meses de
baja por lesión La joven de

Selección de naves en venta con
hasta un 35% de descuento
Patrocinado por Servihabitat

El coste de los implantes
dentales podrían sorprenderte

Patrocinado por Dental Implants |

22 kilos menos - El batido que ha
ayudado a Elisa a estar en forma
Patrocinado por foodspring

Tavernes debuta...

Indignación en Rafelcofer tras caer en
Villanueva de Castellón por un penalti que
«solo vio un asistente»
Los de la Safor sufrieron dos expulsiones y la del técnico
además de ver ocho tarjetas amarillas

La conexión marítima
Gandia-Palma de
Mallorca hermana las

