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DISSABTE, 5 DE GENER.- 18 H. DAVANT L’AJUNTAMENT.
REIS
A les 18 hores arribarà la cavalcada amb Ses Majestats Reials Melcior,
Gaspar i Baltasar 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. La
cavalcada transcorrerà pel següent itinerari: avinguda en Jaume I, carrer
Major, avinguda mestre Vicent, carrer sant Josep, carrer Girona i
finalment a la plaça del Salvador. A Mira-rosa començarà el repartiment
dels merescuts regals. Després es dirigiran al carrer sant Josep i, per
últim, a la plaça del Castell.
NOTA:

La recepció dels regals es farà el dia 4, de les 20 h. del
vespre a les 2 h. de la matinada, a la Casa de Cultura.

DIUMENGE, 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.
DIUMENGE, 20 DE GENER.- 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.

DIVENDRES 25 DE GENER.- 19 H. Biblioteca Enric Valor.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Salvador Salort i Vives (Els Poblets, 1947) és Professor Jubilat d’Història i
Institucions Econòmiques a la Universitat d’Alacant. La seua principal línia
d’investigació s’ha centrat en estudis d’Hisenda local espanyola i en l’Estat
del Benestar, assumptes dels quals ha publicat llibres i articles.
En esta ocasió ens presenta el seu darrer llibre publicat a l’Editorial Sílex:

La gran ruptura mundial contemporánea
Salvador Salort tracta d'explicar sintèticament els tres factors històrics de
naturalesa socioeconòmica, amb referències també al marc jurídic-políticinstitucional, que han produït la gran ruptura mundial en els quasi tres
últims segles i que estan en la base de les nostres societats desenvolupades:
la Revolució industrial amb les seues diferents fases, el paper dels
treballadors i l’Estat de Benestar. Els treballadors, bona part d'ells

considerats en l'actualitat com a classe mitjana, han estat fonamentals en els
canvis històrics citats. El subdesenvolupament i la dependència
subordinada de la major part de les societats del món als països
desenvolupats és l'altra cara menys amable, més injusta i sovint tràgica
d'esta història.
Presentarà l’acte Salvador Sendra i Gasquet, Alcalde-President de
l’Ajuntament dels Poblets.
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