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El folklore és una expressió de cultura popular. 
El fan moltes formes de treball i d’aportacions 
col·lec tives desinteressades. Perquè, parti
cipar en el grup de persones trobades, tots 
amb l’objectiu comú de mostrar la màgia dels 
instruments, les veus, el ball i la festa, a més 
d’un plaer, és un exercici que dona sentit a les 
nostres relacions socials i culturals.

No hi ha dubte que quedarem perplexos 
en saber tota la gran feina i disciplina que 
comporta treballar per a la festa i el folklore. 

Cançons, balls i manifestacions que naixen 
en entorns concrets i que a poc a poc són 

popularitzades pel seu ús festiu, religiós, o pels entorns 
del treball de temporada o dels oficis.

Amb el temps, les capes i les veladures superposades 
del nostre folklore ens permeten un patrimoni cultural 
molt ric, on mantenir les tradicions no serà solament 
immobilitzarles amb el marc daurat d’un quadre, serà 
també investigar, recuperar, reinterpretar i donar vida. 
Quina tasca tan encomiable la dels grups que ens 
visitaran al llarg dels mesos vinents al Centre Museístic 
de La Beneficència.

Amb el nou programa de Llavors de la terra 2023 
obrim noves finestres a la cultura. Gaudiu-lo.
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El Grup naix l’any 1996 a iniciativa dels clavaris de la 
Mare de Déu de l’Olivar, patrona d’Alaquàs, homes i 
dones amants de les tradicions i el folklore valencians, 
que varen decidir subvencionar un any un professor 
per a la creació d’un grup. Gràcies al treball entusiasta 
dels seus components s’ha avançat en la recuperació, 
ensenyament i difusió de la música i les danses 
tradicionals valencianes. 

Hui componen el grup al voltant de trenta persones 
agrupades en les escoles de cant, rondalla i ball.

Dissabte 21 de gener, 18:30h.

Grup l’Olivar: músiques i danses tradicionals 
valencianes. Alaquàs  



Des dels seus orígens, el 1975, l’Orfeó ofereix periò-
dicament diversos concerts a l’any a Quart de Poblet i 
diferents localitats valencianes per a promoure el principal 
objectiu: la difusió de la música coral, i l’organització i la 
participació en iniciatives solidàries que conjuminen la 
música i l’ajuda social.

L’any 2014, amb la direcció de Pablo Gimeno, 
sorgeix un cor amb un marcat relleu generacional, sense 
detriment de la qualitat, a causa de l’empremta històrica 
de la música coral a Quart de Poblet.

Dissabte 18 de febrer, 18:30h.

Orfeó Veus juntes. Quart de Poblet



Fundada en 1956 per Manuel Gómez, va tocar en 1967 a 
l’homenatge al mestre Granados, en 1973 al del mestre 
Serrano, i en 1989 a París pel 750 Aniversari de la 
Reconquesta de València. 

Va guanyar en tres ocasions el 1r premi del Certamen 
de València (1956-57-58), el 1r premi en el Certamen 
«Ciutat de Canals» en 1993, i la Medalla d’Honor al Mèrit 
de les Belles Arts de la Reial Acadèmia de Sant Carles 
de València, entre altres. En l’actualitat és director titular 
Miguel Gómez i directors d’honor Enrique G. Asensio i 
Salvador Chuliá.

Diumenge 5 de març, 18:00h.

Orquesta de Pols i Pua Micalet. Llíria

AMB EL PATROCINI DE L´INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA



L’Agrupació Musical Nuestra Señora de Tejeda naix l’any 
1985, al barri de Benicalap de València, per potenciar la 
cultura dels joves mitjançant la formació musical.

Esta agrupació és fundadora de la Federació de 
Pols i Pua de la Comunitat Valenciana i de la Federació 
Espanyola de Guitarra i Instruments de Plectre; i és 
membre de la Federació de Folklore Tradicional de la 
Comunitat Valenciana.

L’Agrupació organitza des de 1994 el Festival 
d’Orquestres de Pols i Pua Ciutat de València, i el 2002 va 
guanyar el I Premi del Certamen Nacional d’Orquestres 
de Pols i Pua.

Dissabte 25 de març, 18:30h.

Agrupació Musical Nuestra Señora de Tejeda. 
València



La Morca va ser fundada en 2019 per donar suport al 
grup de danses del poble i fomentar la música folklòrica 
valenciana. El repertori són jotes, bolers, mazurkes, 
marxes, l’«U» de diverses poblacions, cançons populars 
valencianes, pasdobles, fandangos, havaneres, etc.

Des de l’aparició de la Covid han intervingut pels 
carrers del poble en les festes de sant Antoni, en rondes 
als enamorats propers a la seua boda, en l’Escoleta dels 
Xiquets per la Castanyera, nadalenques i en intercanvis 
amb grups de danses d’altres pobles. 

Dimarts 18 d’abril, 18:30h.

Rondalla La Morca. Albaida



El Grup de Danses La Senyera va començar a formar-
se en 1976, per la inquietud d’uns joves pel ball, cant 
i música valenciana. Es va realitzar un programa 
d’investigació per les comarques valencianes, amb la 
finalitat de donar a conèixer i fomentar el folklore, els 
nostres costums i la vida quotidiana de la nostra terra.

El grup està format per un cos de ball integrat per 
deu parelles, la rondalla que integra les bandúrries, 
guitarres, llaüts, guitarró, flauta, etc., i un quadre de cant 
i tabal i dolçaina.

Dissabte 27 de maig, 18:30h.

Grup de Danses La Senyera. València



La Rondalla va ser fundada el 1918 per Estanislao Marco. 
En 1950 comença la seua època d’or amb la participació 
en el Concurs Provincial de Rondalles i el Certamen de 
Rondalles de la Fira de Juliol. Després d’un parèntesi 
renaix el 1999, sota la direcció de Carmen Montañana.

Ha actuat en el Centre Social l’Amistat, Casa Regional 
de Múrcia i Albacete, Palau de la Música de València, en 
el Centenari de la OVPP, Burgos, Santa María del Campo 
Rus, Finestrat i Villar del Arzobispo, amb repertoris de 
bandes sonores. Cristina Boj n’és l’actual directora.

Diumenge 4 de juny, 18:00h.

Orquestra València de Pols i Pua CIM 
Benimaclet. València

AMB EL PATROCINI DE L´INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA



La coral comença, l’any 1998, a  participar en el concert 
de Nadal de l’Agrupació i, el 2006 va oferir el seu primer 
concert.

Actualment formen part de la coral més de 30 
components i han actuat en la Setmana de festes de 
santa Cecília, als concerts d’homenatge als majors de la 
falla Arquitecte Alfaro, i en diversos intercanvis i festivals 
com el Festival de Cors d’Almansa o la XVII Trobada 
coral amb motiu del 800 aniversari dels Amants de Terol. 
En 2019 van creuar les fronteres per actuar a Roma, 
Pompeia i Procida.

Dissabte 24 de juny, 18:30h.

Coral agrupación musical Santa Cecília del 
Grao. València



SALÓ ALFONS EL MAGNÀNIM. CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA. VALÈNCIA
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Joves promeses
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Centre Museístic La Beneficència.  Carrer Corona, 36. 46003 València.

L’entrada és gratuïta fins a completar aforament.

Recollida d’entrades a partir del dimarts anterior a cada concert al ves-
tíbul de Centre Museístic La Beneficència (de 10 a 20 hores) o a través 
del web: http://www.labeneficencia.es/

Les activitats es faran atenent les recomanacions sanitàries i s’ajusta-
ran a la normativa de cada moment.
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