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Des de fa dècades, la Societat Coral el Micalet ret home-
natge anual al mestre Salvador Giner i Vidal en l’aniver-
sari de la seua mort. Aquest acte de reconeixement ha 
anat ampliant-se, al llarg del temps, amb altres activi-
tats culturals: dansades, concerts, conferències, premis 
literaris i atorgament dels Miquelets d’Honor, sempre al 
servei del poble valencià, de la seua llengua —el nostre 
català— i de la seua música i cant coral.

DISSABTE, 23 DE NOVEMBRE 19:00
 Ofrena de corones de llorer 

Tindrà lloc a la lauda commemorativa on hi havia la casa del 
mestre Salvador Giner i a la placa del carrer que porta el seu 
nom, en col·laboració amb la Falla Na Jordana.

	 19:15
 Dansada del Grup de Danses Alimara

Es farà des del carrer de Salvador Giner fins a la plaça del Carme.
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DIUMENGE, 24 DE NOVEMBRE 11:30
 Visita d’homenatge al monument de Salvador Giner

Gran Via Ferran el Catòlic, a l’alçada del carrer Mestre Palau.

	 12:00
 Concert del Grup Instrumental Salvador Giner

Programa:
L’entrà de la murta (pasdoble)
 Salvador Giner i Vidal 

Entre el Xúquer i el Túria (capritx rural) 
  Salvador Giner i Vidal

Falla sur (pasdoble)
  Carlos González i Marco

Rapsòdia valenciana (popurri de balls valencians)
 Manuel Penella i  Moreno

Societat Coral El Micalet (pasdoble, estrena)
  Francisco Javier González i Arnal

Una nit d’albaes (poema simfònic) 
  Salvador Giner i Vidal

Estampes de l’Albufera (retrats simfònics, estrena)
 Francisco Javier González i Arnal
 I. –La Devesa del Saler
 II. –La gran llacuna
 III. –Els arrossars infinits
 IV. –Un passeig amb barca al capvespre
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	 13:15
 Vi d’honor

Cafeteria de la Societat.
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DILLUNS, 25 DE NOVEMBRE 19:15
 Presentació dels llibres guardonats l’any 2018

–  Alaitz Zalbidea, Nicolau Primitiu Gómez Serrano. 
Memòria privada i consciència valencianista, Publi-
cacions de la Universitat de València (PUV), 2019. 
Premi Joan Coromines 2018.

–  Col·legi Públic Víctor Oroval, de Carcaixent, 
Emocionant amb Picasso, Edicions 96, 2019. Pre-
mi Enric Soler i Godes, 2018. 

DIMARTS, 26 DE NOVEMBRE 19:15
 L’art i la ciència del segle XIX en la cons-

trucció de la imatge de la dona
A càrrec d’Anna Moner 

(Vila-reial, 1967)
Anna Moner és llicenciada en Història de l’Art, artista i es-
criptora. Forma equip artístic amb Sebastià Carratalà. Ha ex-
posat a Castelló, València, Vila-reial, Alcoi, Madrid, Bordeus, 
Nantes, París, etc. Col·labora en els mitjans Diari La Veu, 
Lletraferit, Levante-EMV i À Punt Mèdia, on condueix l’es-
pai La llanterna màgica i el programa Gabinet de curiositats. 
Ambaixadora de la Lectura (2017), ha publicat una quinzena 
de relats i les novel·les Les mans de la deixebla (Premi Enric 
Valor 2010), El retorn de l’Hongarès (Premi Alfons el Magnà-
nim 2014) i La mirada de vidre (Premi Ciutat d’Alzira 2018).
Presenta i modera: Tonetxo Pardiñas

DIMECRES, 27 DE NOVEMBRE 19:15
 Matèria i energia fosques. Entre la fanta-

sia i la realitat
A càrrec de Vicent Martínez 

(València, 1962)
Vicent Martínez és catedràtic d’Astronomia i Astrofísica de la 
Universitat de València. Va realitzar la tesi doctoral, La textu-
ra de l’Univers, a l’Institut Nòrdic de Física Atòmica (Nordita) 
de Copenhaguen i ha publicat molts treballs científics d’ex-
cel·lència. Com a director de l’Observatori Astronòmic de la 
Universitat de València, durant 11 anys, ha aconseguit un gran 
desenvolupament en les activitats d’investigació i de divulga-
ció. Ha rebut el premi Europeu de Divulgació Científica Estudi 
General 2005 per l’obra Mariners que solquen el cel.
Presenta i modera: Emili Mira
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DIJOUS, 28 DE NOVEMBRE 19:15
 Joan Valls i Jordà: el gran poeta oblidat

A càrrec de Jordi Botella (Alcoi, 1958) i Manel Rodríguez 
Castelló (Alcoi, 1958)
Jordi Botella és professor i escriptor. Ha es-
crit poemaris: Bolero (1983), Cobles vallesanes 
(1985), La nit transfigurada (2004)...; narraci-
ons: Estació Terminal (2000), La caixa negra 
(2001)...; estudis literaris: El temps d’un poble 
(1986), El sainet fester (1995); teatre: Segària (2019). Ha estat 
director del Centre Cultural d’Alcoi i impulsr de nombroses 
activitats culturals. Participa en el premi de poesia Manuel 
Rodríguez Martínez-Ciutat d’Alcoi i en l’Associació Amigues i 
Amics de Joan Valls. Ha dirigit, en col·laboració, la revista Lle-
tres de canvi (1980-1983).
Manel Rodríguez Castelló és professor i es-
criptor. Ha publicat nombrosos poemaris, la 
majoria premiats: La ciutat del tràngol (1978), 
Esbós d’un cos (1983), Lletra per a un àlbum 
(2005), Estranyament (2013)...;  reculls d’as-
saig periodístic: Els dies contats (2002), La pedra i el marge 
(2011); assaigs i edicions sobre Joan Valls: Poemes de la Guerra 
d’Espanya (2006), La cançó de Mariola (2007)... És president 
d’Amigues i Amics de Joan Valls i responsable del premi de po-
esia Manuel Rodríguez Martínez-Ciutat d’Alcoi. Ha dirigit, en 
col·laboració, la revista Lletres de canvi (1980-1983).
Presenta i modera: Pilar Almeria

DIVENDRES, 29 DE NOVEMBRE 19:15
 L’independentisme després del 10N

A càrrec de Pere Martí 
(Barcelona, 1967)

Pere Martí és periodista. Actualment és redactor de Vilaweb, en la 
secció diària «L’última», on analitza l’actualitat política dels Països 
Catalans. Anteriorment, havia treballat als diaris Avui i Ara i a 8TV. 
Col·labora a TV3 i Catalunya Ràdio. Fins a l’octubre del 2017 va ser el 
director de comunicació del president de la Generalitat de Catalunya, 
Carles Puigdemont. És autor de dos llibres sobre l’independentisme 
català: El dia que Catalunya va dir prou (2014), on narra l’origen i els 
primers anys de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), i Escac a l’Es-
tat (2015), on explica tots els secrets de la consulta del 9N del 2014.
Presenta i modera: Josep Guia
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DISSABTE, 30 DE NOVEMBRE 20:15
 Vetlada literària i musical

Teatre de la Societat (Entrada lliure, pel carrer Mestre Palau).
–  Actuació de la Coral Giner

–  Lliurament de guardons
 • Premis de l’Institut Musical Giner i de l’Escola de Música
 • Premi Difusió del Patrimoni Cultural
 • Premi Institut Obrer de València
 •  Premi Enric Soler i Godes d’experiències pedagògiques a 

l’escola
 • Premi Micalet de teatre
 •  Premi Joan Coromines d’investigació filològica, històrica 

o cultural
–  Lliurament d’insígnies d’or de la Societat Coral El Micalet 

als socis amb 50 anys d’antiguitat
–  Lliurament dels Miquelets d’Honor
Condueix l’acte: Víctor Benavides Escrivà 

	 21:30
 Sopar de germanor

Cafeteria i sales adjacents de la Societat (Reserves: Secretaria 
de la Societat, 963920786, info@elmicalet.cat)
–  Actuació de Mireia Pardiñas (veu) i Gemma Morales 

(teclat) 
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MIQUELETS D’HONOR 2019 
Els Miquelets d’Honor s’atorguen, des de l’any 1988, a aquelles 
persones i entitats que han destacat en la defensa de la llen-
gua, la cultura i els drets socials, polítics i nacionals del poble 
valencià. Enguany, els guardonats són:

Manuel Molins i Casaña 
(Alfara, 1946) 

Manuel Molins és llicenciat en Filosofia i Lle-
tres, dramaturg, professor de teatre i assagista. 
Fundador del Grup 49 de teatre independent (1971), ha parti-
cipat en nombroses Jornades i Simposis internacionals de te-
atre, ha impartit seminaris de dramatúrgia i direcció artística 
i ha estat membre de diversos jurats de premis i dels Consells 
Assessors de Teatre de la Generalitat Valenciana. És un dels 
principals exponents del teatre català actual. Ha estrenat i pu-
blicat una cinquantena d’obres, entre originals i versions de 
clàssics (Ovidi, Williams, Txèkhov, Tennyson, Rodoreda, Es-
tellés...), nou de les quals han estat traduïdes a diferents llen-
gües. Ha rebut nombrosos premis, com ara els Ciutat d’Alcoi, 
de València, de Granollers, l’Octubre, el Micalet... i el Premi 
d’Honor de les Arts Escèniques Valencianes 2018.

Associació Cultural Amics 
de Joan Valls i Jordà

L’Associació naix en 1990 amb dos referents: 
el premi de poesia Manuel Rodríguez Mar-
tínez-Ciutat d’Alcoi, creat l’any 1983 en homenatge a l’es-
criptor, metge i home d’esquerres, fundador dels Amics de la 
Unesco d’Alcoi, i el reconeixement al gran poeta alcoià, Joan 
Valls (1917-1989). Organitza homenatges al poeta cada Primer 
de Maig i els premis Joan Valls per l’Ús i Promoció del Català. 
L’any 2008, l’Associació convocà una trobada de 32 poetes dels 
Països Catalans en homenatge a Ovidi Montllor i Joan Valls, 
que donà lloc a la publicació de l’antologia Ponts de paraules. 
En el centenari del naixement de Valls, ha editat l’antologia 
100 anys, cent poemes (2017) i ha Impulsat activitats en me-
mòria del seu exemple cívic i de la tasca de dignificació de la 
llengua i literatura catalanes.

Per mantenir-se fidels per sempre més al servei d’aquest poble
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