
Ajuntament dels
Poblets

Regidoria de Cultura

PROGRAMACIÓ CULTURAL - octubre 2017

DIVENDRES 6 D’OCTUBRE.- 20 H. CASA DE CULTURA.
EXPOSICIÓ COL·LECTIVA

“VISIONS DEL SILENCI”

Graciela Gómez, Kass Richards, Karl
Trompert, Amparo Kah, Juana Segura

Morillas

El col·lectiu d'artistes que representen el projecte  “Almadrava Art” (Els
Poblets),  es  distingix  per  la  seua  diversitat  cultural.  S'han  reunit  per
cinquena vegada amb el propòsit d'activar i estimular entre si el nexe comú
que els unix: l'Art Contemporani. 

La creació artística és inherent a l'ésser humà, des de la infantesa i des de
les primeres cultures de l'Homo sapiens l'art i l'home són inseparables.

L'obra d'art és abans de res comunicació, és un codi més dels creats per
l'home per a transmetre les seues idees i els seus sentiments, per açò la
creació artística és un llenguatge, el llenguatge artístic, que l'espectador ha
de conèixer i saber interpretar.



L'autor, independentment de l'època i de la manera d'expressió, és abans de
res  creador,  unes  vegades  responent  a  criteris  o  normes  de  la  seua
civilització  (exemple:  Venus  de  Milo) i  unes  altres  expressant  les  seues
idees i sentiments amb major llibertat (El Crit de Munch). Mitjançant l'art
l'artista  imita  o  expressa  tant  el  material  com  l'immaterial,  reprodueix
imatges de la realitat física o humana, però en ocasions també simplement
sentiments, somnis o esperances; tradicionalment mitjançant la imitació de
la realitat (Les Menines de Velázquez), però hui és evident que la fotografia
i  el  cinema compleixen amb major exactitud aquesta  possibilitat,  per  la
qual cosa ha hagut de cercar altres eixides, convertint-se en un art-creació
que ho abasta tot, des del realisme fins a l'abstracció  (Les senyoretes de
Avinyó de Picasso). Cal dir ací que la creació artística no necessàriament
porta implícita la idea de bellesa, ja que a voltes s'expressa amb formes
lletges i fins a grotesques (Saturn devorant als seus fills de Goya).

Durant la inauguració es servirà vins del país i uns canapès. L’exposició
romandrà fins el dia 18 d’octubre.

HORARI:

Inauguració: divendres 6 d’octubre 20 h.
Dilluns a divendres: de 17 h. a 20 h.
Dissabtes: de 10 h. a 13 h.
Diumenges i festius: tancat.

Entrada lliure.

DISSABTE 7 D’OCTUBRE.- 09:30 H. CARRER SANT JOSEP.
PILOTA VALENCIANA.

Campionat Infantil del 2n Torneig de raspall 9 d’Octubre.



-20:30 H. AUDITORI MUNICIPAL.   MÚSICA D’AUTOR.

en concert

Entrada gratuïta.

DIUMENGE 8 D’OCTUBRE.- 18 H. AUDITORI MUNICIPAL.
MÚSICA CLÀSSICA

ORQUESTRA DE LA MARINA
ALTA

Concert de música clàssica a càrrec de l’OMA on interpretaran Les quatre
estacions, d’Antonio Vivaldi (1678-1741)

Director: Francesc Estévez. 



Campanya 2017 de “Música i Teatre” de l’Excma. Diputació d’Alacant.

Entrada lliure.

DILLUNS 9 D’OCTUBRE.- 09:30 H. CARRER SANT JOSEP.
PILOTA VALENCIANA.

Tres partides de pilota en la modalitat de raspall. Partida de raspall juvenil.
Després es disputarà el 3r i 4t lloc del torneig. A partir de les 12 hores, gran
final del 2n Torneig de raspall 9 d’Octubre.

Organitza:  Regidoria d’Esports i Club de Pilota Valenciana.

-10.00 H.  PER TOT EL POBLE.   MÚSICA FESTERA.

-14.00 H. PARC MUNICIPAL   (front poliesportiu) DINAR POPULAR.

L’acte principal de la commemoració del "Nou d'Octubre" d’enguany és,
sens dubte, el dinar popular d’un suculent:

Arròs amb fesols i naps
Els  interessats  en  participar-hi  deuran  d’inscriure’s  a  la  Biblioteca
Municipal "Enric Valor" i recollir el seu tiquet corresponent, tenint opció
a una ració de menjar. (Hi haurà servei de bar a preus populars). 

Termini d’inscripcions:      fins dijous 5 d’octubre.

NOTA: És totalment gratuït per a aquelles persones que formen
part del Padró Municipal d’Habitants dels Poblets.

Durant el dinar, actuació de música popular valenciana i festera a càrrec de:

Interpretaran peces de música de banda i festera com pasdobles, boleros,
polques, marxes Mores i Cristianes, etcètera.

DIVENDRES 27 OCTUBRE.- 19:30 H. BIBLIOTECA ENRIC VALOR.



PRESENTACIÓ LITERÀRIA

A càrrec de  Francisco Sánchez García (València, 1964). És llicenciat en
Geografia  i  Història  per  la  Universitat  de  València  i  Diploma d'Estudis
Avançats en Filologia Anglesa. L’assaig que ens presenta es titula:

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

Aquest treball va sorgir com a resposta personal a la pregunta del milió. Per
què sempre guanya la dreta? Pregunta que ve, inevitablement, seguida de
moltes altres. Per què les poques vegades que guanyen les suposades forces
progressistes els seus votants acaben defraudats? Quins són els límits de la
democràcia? Estem assistint a la desaparició de la mateixa? Les respostes
no són simples ni directes. Aquest assaig planteja una resposta polièdrica
on cada aspecte del nostre sistema polític que es considera rellevant per a
les  preguntes  plantejades  més  amunt  és  analitzat.  És,  per  tant,  un  text
d'anàlisi i reflexió, però també convida a l'acció, que planteja preguntes que
requereixen respostes urgents, que indica possibles vies d'actuació, i que,
de ben segur, no deixarà a ningú indiferent.



ORGANITZA: Regidoria de Cultura.
COORDINA: Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.
PATROCINA: Ajuntament dels Poblets.


