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DIJOUS, 5 DE GENER.- 18 H. DAVANT L’AJUNTAMENT. 

 REIS 
 

A les 18 hores arribarà la cavalcada amb Ses Majestats a l’Ajuntament dels 

Poblets, acompanyats per la Unió Musical Els Poblets, on aprofitaran per 

saludar a les autoritats locals i a tots els presents. Tot seguit, cercavila pel 

poble amb el següent itinerari: plaça del Salvador, carrer Girona, carrer 

sant Josep, avinguda mestre Vicent, carrer Major i de nou a la plaça del 

Salvador. A Mira-rosa començarà el repartiment dels merescuts regals. 

Després es dirigiran a la plaça de Miraflor i, per últim, a la plaça del 

Castell, a la Setla. 

 

 

DIVENDRES, 6 DE GENER.- 06 H. PLAÇA DEL SALVADOR. 

 REIS 
 

 
La tradició centenària del “Cant de l’Aurora” eixirà, com és costum, a les 

06 hores de la matinada des de la plaça del Salvador, començant així la 

passada pel poble. 
 

A partir de les 10 hores, cercavila pel poble a càrrec de la Unió Musical 

Els Poblets acompanyant a SS.MM. els Reis Mags d’Orient  per assistir, a 

les 11 hores, a la Missa Major del Dia de l’Epifania a la Parròquia del 

Salvador. 

 

 

DIUMENGE, 22 DE GENER.- 11.30 H. PLAÇA DEL SALVADOR. 

 SANT ANTONI ABAT 
 

Romeria a la Pedra del Salvador per a procedir a la benedicció d’animals 

domèstics i de companyia davant la imatge del seu patró: Sant Antoni. 



Després de la Missa, dinar de recapte (sobaquillo) a l’àrea recreativa de la 

partida Gironets. L'Ajuntament disposarà de taules i de cadires per als 

participants. 

 

 

DIVENDRES, 27 DE GENER.- 19:30 H. BIBLIOTECA ENRIC VALOR. 

 PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL 
 

 

Del Montgó a Manhattan. Valencians a Nova York. 

Guió i direcció: Juli Esteve. Imatge i postproducció: Antoni Arnau i Esther 

Albert. Amb la participació de l’Ajuntament dels Poblets, l’Institut 

d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, la Mancomunitat Cultural de la 

Marina Alta, el CEIC Alfons en Vell, les Universitats d’Alacant i de 

València, 37 ajuntaments i un centenar d’empreses, entitats i particulars. 

El treball de camp que va fer InfoTV, ací i als Estats Units, va permetre 

localitzar molts casos que han fet possible fer un bon dibuix del conjunt 

dels emigrants i trobar unes singularitats ben interessants. Entre els 

valencians que també foren o són americans hi ha soldats a Normandia, 

Corea o Vietnam; i professors universitaris, beisbolistes i artistes famosos. 

Però predominen, com és lògic, els obrers industrials, especialment a l'Estat 

de Connecticut. Sabem també que són majoritàriament votants del Partit 

Demòcrata i que tenien a John F. Kennedy com a ídol. I fins i tot hem 

trobat una valenciano-americana que treballava a les Torres Bessones de 

Nova York i va sobreviure a l'11S. 

Es tracta d’una producció d’InfoTV d’una qualitat extraordinària i d’un 

interés humà, històric i periodístic poc freqüent. 
 

Presentarà l’acte Salvador Sendra i Gasquet, Alcalde-President de 

l’Ajuntament dels Poblets amb la participació del director, Juli Esteve. 

 

 

 

 
ORGANITZA: Regidoria de Cultura. 

 COORDINA:  Mancomunitat Cultural de la Marina Alta. 

 COL·LABORA: Consell Moro i Cristià. 

 PATROCINA: Ajuntament dels Poblets. 


