
Ajuntament dels
Poblets

Regidoria de Cultura

PROGRAMACIÓ CULTURAL - agost 2020

DISSABTE 22 D’AGOST.- 20 H. JACIMENT DE L’ALMADRAVA.
V TROBADA LITERÀRIA MUSICAL

Espectacle  en  directe  a  càrrec  de  dos  dels  cantautors  valencians  més
influents i carismàtics de la graella artística musical del nostre País:

en concert

En un marc incomparable, com és la Vil·la Romana de l’Almadrava, es
celebrarà la V Trobada Literària i Musical on es retrà un sentit homenatge
a un dels millors,  si  no el millor, dels poetes contemporanis valencians,
Vicent Andrés Estellés, eixe home de Burjassot.

NOTA: Ens haurem d’adaptar a les noves mesures higièniques
que ens imposen les autoritats sanitàries, amb un 75% de
l’aforament.

Entrada lliure.



DIUMENGE 30 D’AGOST.-  21:30 H. PLAÇA DEL SALVADOR.
CINEMA A LA FRESCA

La trinchera
infinita

Director: Jon Garaño, Aitor Arregui, José Mari Goenaga.
Intèrprets: Antonio de la Torre, Belén Cuesta, José Manuel Poga, Vicente

Vergara, Emilio Palacios, José María del Castillo...
Gènere: Drama basat en fets reals.
Producció: ESP. 147 min. Color. 2019.
Premis: 2 Premis Goya, un d’ells a la millor actriu i 15 nominacions. 4

Premis al Festival de Sant Sebastià, incloent millor direcció.
Premi Feroz a la millor actriu. Premi Forqué al millor film.

Sinopsi: Higinio i Rosa porten pocs mesos casats quan esclata la Guerra
Civil, i la vida d'ell passa a estar seriosament amenaçada. Amb
l’ajuda de la seua dona, decidirà utilitzar un forat cavat dins de
sa casa com a amagatall  provisional.  La por a les  possibles
represàlies,  així  com  l'amor  que  senten  l'u  per  l'altre,  els
condemnarà a un tancament que es prolongarà 33 anys. 

Apta per a majors de 12 anys.

NOTA: Ens haurem d’adaptar a les noves mesures higièniques
que ens imposen les autoritats sanitàries, amb un 75% de
l’aforament.

ORGANITZA: Regidoria de Cultura.
COORDINA: Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.
PATROCINA: Ajuntament dels Poblets.




