Ajuntament dels
Poblets
Regidoria de Cultura
PROGRAMACIÓ CULTURAL - febrer 2019
DIUMENGE, 10 DE FEBRER.- 12 H. PLAÇA DEL SALVADOR.
MIG ANY MORO I CRISTIÀ
Concentració de les Filades Mores i Cristianes a la plaça del Salvador.
Celebració del Mig Any a càrrec de les filades Mores i Cristianes dels
Poblets amb un dinar de germanor (putxero) a la Sala Multiusos (antigues
escoles de Mira-rosa) per a tots aquells que hi vulguin, prèvia inscripció. Hi
haurà servei de bar a càrrec de la Filà Capitana L’Almadrava.
L’esdeveniment enguany l’organitza la Filà Capitana l’Almadrava. Amb
la col·laboració del Consell Moro i Cristià i de l’Ajuntament dels Poblets.
NOTA:

Donatiu de 14 € per persona per a despeses de taula.

DISSABTE, 16 DE FEBRER.- 19 H. BIBLIOTECA ENRIC VALOR.
PRESENTACIÓ - RECITAL
Recital de poesia a càrrec de Josep Orihuel, acompanyat al piano per
Clàudia Ortolà.

Cels de sal
de Josep Orihuel
Josep Orihuel i Siscar (Pego, 1972) és un escriptor i rapsode valencià.
Ha publicat tres llibres de poemes, tots ells en català. L'àmbit prohibit,
publicat l'any 2000 amb pròleg de Joan Ortolà i Fervi Oltra, Pels camins

dels somnis, el 2004, prologat per Tomàs Llopis i per Fernando Dominguis
i Cels de Sal, el 2016 amb pròleg de Pep Soler i Clàudia Ortolà.
Sempre interessat en què la seua poesia arribe a tothom ha projectat, des de
1998, diversos recitals amb ambients i músiques diferents. El 2016, amb la
publicació de Cels de Sal, presentà el recital homònim amb Clàudia Ortolà
que a més ha preparat una exposició d'aquarel·les basades en el llibre.
Clàudia Ortolà Rodríguez "Catxumba" (Pego, 1987). És llicenciada en
Belles Arts per la Universitat Miguel Hernández d’Elx. De ben menuda
comença a rebre classes de piano amb Dolores Sendra, entrant als 9 anys al
conservatori Josep Climent d'Oliva i acabant la titulació de Grau Mitjà de
Piano al Conservatori de Belluters de València. Com a artista pictòrica ha
participat en diverses exposicions, tant individuals com col·lectives.
Presentarà l’acte Salvador Sendra i Gasquet, Alcalde-President de
l’Ajuntament dels Poblets.
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Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.
Ajuntament dels Poblets.

