
Ajuntament dels
Poblets

Regidoria de Cultura
PROGRAMACIÓ CULTURAL - desembre 2018

DIVENDRES 7 DE DESEMBRE.- 18 H. ESGLÉSIA PARROQUIAL.
TRADICIONS

A càrrec de la coral internacional SINGGRUPPE JÁVEA. Sota la direcció
de Ruth Hablützel.

Entrada gratuïta.

DIVENDRES DE 14 DESEMBRE.- 19 H. BIBLIOTECA ENRIC VALOR
PRESENTACIÓ LITERÀRIA

Diversos  membres  del  col·lectiu  iai@flautes  Valencians,  coordinats  per
Bela  Ortiz,  han  reunit  una  sèrie  de  relats  curts  amb  records  de  la
postguerra, que donen forma al lliure  “Memòries explicades, històries de
la postguerra”. Records dels duríssims temps de misèria i repressió patits
en primera persona pels autors d’estos relats.

Com ells mateixos diuen, “conscients que cada vegada ens queda menys
temps, hem decidit activar la nostra memòria d'adolescents per a narrar
com vam viure eixe període de penúries … i  ho hem fet  d'una manera



senzilla, per a que ho puguen llegir els nostres fills i néts, per a que no
caiga en l'oblit, i, per què no, deixar-los un testimoniatge per al futur.”
Iai@flautes Valencians naix l'11 de febrer de 2015 amb l'objectiu de lluitar
de forma pacífica per a recuperar la dignitat social pertorbada pels sistemes
neoliberals, i reivindicar els drets dels seus fills i néts.

Presentarà  l’acte  Salvador  Sendra  i  Gasquet,  Alcalde-President  de
l’Ajuntament dels Poblets, i de José Moncho Giner, President del Club de
Jubilats i Pensionistes dels Poblets.

DISSABTE 22 DE DESEMBRE.- 17 H. CASA DE CULTURA.
FESTA DE REIS

Ses Majestats els Reis d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, han enviat als
Poblets al Patge Reial per recollir les missives de menuts i grans.
L’arribada a l’Ajuntament serà a les 17 hores i, seguidament, la comitiva es
dirigirà a la Casa de Cultura on, tant les xiquetes i xiquets com els més
majors, podran lliurar les seues cartes.

Atenció, no estareu exempts de sorpreses.

DIUMENGE 23 DE DESEMBRE.- 11:30 H. AUDITORI MUNICIPAL.
MÚSICA DE BANDA

Audició instrumental dels educands de l'Escola de Música i concert de La
Unió Musical Els Poblets. Sota la direcció de Miquel Ibiza.

Entrada lliure.

ORGANITZA: Regidoria de Cultura.
COORDINA: Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.
COL·LABORA: Consell Moro i Cristià.
PATROCINA: Ajuntament dels Poblets.
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