Ajuntament dels
Poblets
Regidoria de Cultura
PROGRAMACIÓ CULTURAL - gener 2018
DIVENDRES, 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 i de la Colleta de
Dolçaina i Tabal del Verger, 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 al
carrer sant Josep de Miraflor i, per últim, a la plaça del Castell, a la Setla.
DISSABTE, 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.

DIVENDRES 26 DE GENER.- 19 H. CASA DE CULTURA.
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

L’exposició fotogràfica “Marocco entre amigos”, els autors del qual són:
Maira Ribelles, Manon Vermeulen, Ximi Vives, Gabriela Contreras i
Alejandro Álvarez, van realitzar un reportatge fotogràfic durant un viatge
efectuat al Marroc el proppassat mes de juny de 2017.
En paraules d’Alejandro Álvarez, professor de fotografia de l’Escola-Taller
d’art de fotografia de Dénia, i guia del viatge fotogràfic, ha indicat que el
concepte de l’exposició fóra mostrar xicotets detalls del Marroc i de la seua
idiosincràsia. Les imatges han estat seleccionades pel que es transmet en
l’àmbit afectiu, expressant la seua forma de veure la realitat. L’exposició
consta de fotografies molt heterogènies; van des de detalls d’espècies,
artesania o mercats, a racons de carrers, paisatges, i arquitectura, entre
altres. Cal destacar com la fotografia uneix a les persones, remarcant les
vivències i anècdotes d’aquest viatge.
Durant la inauguració es servirà vins del país i uns canapès. L’exposició
romandrà fins el 9 de febrer.
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divendres 26 de gener 19 h.
de 17 h. a 20 h.
de 10 h. a 13 h.

Regidoria de Cultura.
Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.
Consell Moro i Cristià.

PATROCINA:

Ajuntament dels Poblets.

