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PROGRAMACIÓ CULTURAL - setembre 2017

DIUMENGE 3 DE SETEMBRE.-  21:30 H. PLAÇA DEL SALVADOR.
CINEMA A LA FRESCA

Cuerpo de élite
Director: Joaquín Mazón.
Intèrprets: Carlos  Areces,  Miki  Esparbé,  María  León,  Jordi  Sánchez,

Andoni Aguirregomezkorta, Juan Carlos Aduviri, Silvia Abril,
Joaquín Reyes, Rober Bodegas, Vicente Romero, ...

Gènere: Comèdia. Acció.
Producció: Espanya. 97 min. Color. 2016.
Sinopsi: Comèdia  d'acció  que  ens  presenta  al  Cos  d'Èlit,  del  servei

secret espanyol. Després de la tràgica mort dels seus membres,
el cos recluta a un nou grup d'agents que hauran de detenir un
boig terrorista  que s'ha fet  amb la  bomba submergida en la
platja de Palomares (Almeria) on, recordem, en 1966 un super
bombarder B-52 nord-americà que transportava armes nuclears
col·lisionava en ple vol amb un avió nodrissa caient sobre la
costa del Mediterrani.
Abans no sabies en quines mans estava la teua seguretat, ara
t’estimaràs no saber-ho.

Apta per a majors de 7 anys.

DIVENDRES 22 DE SETEMBRE.- 20 H. BIBLIOTECA ENRIC VALOR
PRESENTACIÓ LITERÀRIA

A càrrec de l’autor Fernando Sendra Bañuls (Pego, 1951), ell és doctor en
Ciències  Químiques  per  la  Universitat  d’Alacant,  ha  estat  professor  de



l’Institut Historiador Chabàs de Dénia i ara ha esdevingut professor jubilat
de la Universitat Politècnica de València.

XXXVI Premi 25 d’Abril d’Investigació, Ajuntament
de Benissa.

La  introducció  anirà  a  càrrec  de  M.  Roser  Cabrera  (València,  1946),
llicenciada en Filosofia i  Lletres  i  Doctora en Filologia  Catalana per  la
Universitat  de  València  i,  a  més a  més,  Catedràtica  de Francès,  és  una
reconeguda escriptora que ha obtingut nombrosos premis literaris, i ha estat
membre fundadora del Seminari de Cultura Popular “Sanchís Guarner”
de l’Institut Chabàs.

Presentarà  l’acte  Salvador  Sendra  i  Gasquet,  Alcalde-President  de
l’Ajuntament dels Poblets.

El llibre ens proposa un recorregut pels camins i carreteres de la Marina
Alta  per  tal  de  conéixer, ni que siga en un tomb nostàlgic,  les  ventes,  els
hostals i  els “ventorrillos” que s’hi assentaren. Aquests establiments van
proporcionar  hostatge,  menjar  i  descans  als  viatgers.  També  a  les
cavalleries que els acompanyaren quan, per necessitat o per gust, trepitjaren
la comarca al llarg d’un període temporal relativament curt. Es desvetlaran
dades de la  venta  que hi  havia  als  afores  de Mira-rosa  entre  els  segles
XVIII i XIX, la situació era idònia perquè era la via que comunicava Mira-
rosa amb la Setla i la creuera de camins cap al Verger, Pego i Xàbia. 

L’assaig  que ens  presenta  l’autor,  Fernando Sendra, ha  estat  editat  per
l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert en 2016.
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