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JORNADES CULTURALS 2016 

A LLAURÍ 

  

 

L'Ajuntament de Llaurí  ha presentat el cartell definitiu per a les 'jornades culturals 

de Llaurí 2016', organitzades per primera vegada a la localitat i que tindran lloc els 

dies 22, 23 i 24 amb un bon nombre d'activitats que inclouen un concert de música 

medieval, teatre infantil, taller de construcció d'instruments musicals, així com una 

gimcana i jocs per al públic més menut. Aquestes activitats estan subvnecionades 

pel SARC de la Diputació de València. 

El dia 22 d'abril, divendres, a les a les 16:30 hores, tindrà lloc al centre cultural 

multiusos un taller que impartirà Jota Martínez de construcció d'instruments 

musicals. Estarà destinat a tot el públic infantil i en ell podran participar per a 

construir-se tots els xiquets interesats en construir-se els seus propis instruments 

musicals que després podran emportar-se a casa. 

 

A les 20.30 hores, i novament al centre cultural multiusos de Llaurí es podrà 

escoltar el CONCERT de Mara Aranda, que juntament amb Jota Martínez, 

especialista en cítoles i viola de roda, aplicades a les músiques històriques oferiran 

un concert dedicat a la tradició musical a l'Edat Mitjana.  

Mara Aranda, vocalista i compositora, està considerada la veu valenciana amb 

més projecció internacional de música del Mediterrani. En el transcurs dels 25 

anys de trajectòria professional,   ha enregistrat una vintena de discos i fet 

conéixer el patrimoni universal de la nostra història i la nostra llengua en els 

escenaris d’arreu del món. Els tres darrers discos dedicats a la tradició 

Mediterrània: Dèria (2009), Lo testament (2013) i Mare Vostrum (2015) foren 

guanyadors del premi al millor disc de folk en els anys respectius del seu 

llançament i figuraren en els 10 primers llocs durant varios mesos consecutius al 

prestigiós panell World Music Charts Europe. 
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MARA ARANDA 
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El dia 23, d'abril, dissabte, de 17:00 a 19:00, aprofitant la celebració del IV 

centenari de la mort de Cervantes hi haurà a l'avinguda País Valencià, una activitat 

cultural per a joves i xiquets, anomenada “Buscant a Cervantes”  que combina una 

gimcana de  jocs amb el llibre del Quixot. Realitzat per Lauter Gestió 

socioeducativa i cultural. 

   

El dia 24 d'abril, diumenge, a les 16:30, els protagonistes seran els més menuts. 

La companyia de teatre El ball de Sant Vito, presentarà el seu exitós espectacle 

'Sopa de pedres'  en què gaudirem de dues històries que parlen, amb comicitat, 

de la fam i la misèria que passa el poble en temps de penúries i guerres. Amb 

titelles, cançons i música en directe.  

  

  

 


