Ajuntament dels
Poblets
Regidoria de Cultura
PROGRAMACIÓ CULTURAL - febrer 2018

DIUMENGE, 4 DE FEBRER.- 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.

DISSABTE, 10 DE FEBRER.- 20:30 H. PLAÇA DEL CASTELL.
MIG ANY MORO I CRISTIÀ
Concentració de fiales a la plaça del Castell i cercavila pel poble fins la
Casa de Cultura.
Celebració del Mig Any a càrrec de les filades Mores i Cristianes dels
Poblets amb un sopar de recapte (sobaquillo) al Saló d'Actes de la Casa de
Cultura. A continuació revetla amb disco-mòbil fins la matinada. Hi haurà
servei de bar a càrrec de la Filà Capitana Els Maulets.
L’esdeveniment està organitzat pel “Consell Moro i Cristià” i compta amb
la col·laboració de l’Ajuntament dels Poblets.
NOTA:

Donatiu de 5 € per persona per a despeses de taula.

DIVENDRES, 16 DE FEBRER.- 19 H. BIBLIOTECA ENRIC VALOR.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA

Fills de la fam
L’escriptora Lourdes Boïgues i Chorro (Simat de la Valldigna, 1968),
Llicenciada en Dret per la Universitat de València, presentarà la seua
darrera novel·la Fills de la fam (Edicions del Sud). Una obra, drama rural,
fascinant i commovedor, amb la qual Boïgues, que és autora amb llarga i
premiada trajectòria en el gènere infantil i juvenil, enceta el seu camí de la
literatura per als altres nens que es diuen adults.
Presentarà l’acte Salvador Sendra i Gasquet, Alcalde-President de
l’Ajuntament dels Poblets.
Magnífica novel·la històrica ambientada al Racó de la Pedrera, un fictici
indret de la contrada valenciana de la Valldigna on la postguerra també ha
deixat la seua empremta de fam i misèria. Són temps on l’esperança ha
estat absorbida per una calma asfixiant, sobretot per als vençuts com
Pasqual. Tanmateix, una troballa macabra trasbalsa la vida del poble. Qui
va soterrar aquella criatura en la casa dels senyorets? Pasqual es veu forçat
a investigar uns fets que no convé traure a la llum. La lluita entre l’ànsia de
justícia i l’instint de supervivència l’abocaran a una situació tan perillosa
com prometedora. Però, de vegades, no hi ha elecció... ni justícia. I,
aleshores, surt la revenja dels fills de la fam.
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