
Ajuntament dels
Poblets

Regidoria de Cultura
PROGRAMACIÓ CULTURAL - octubre 2021

DIVENDRES, 1 D’OCTUBRE.- 21:30 H. BAR Rte. LA BRESCA.
JAZZ & BLUES

SETLA QUARTET
Dintre del 8é Circuit de Música als bars dels Poblets, concert a càrrec del
grup Setla Quartet. Esta banda està formada per músics de proximitat on
interpreten un Jazz-Swing tradicional, Bossa Nova i Funky.
La seua actuació serà al Bar Restaurant La Bresca, camí Guadiana, 3.

Quartet  format  per: Natxo Guardado.-  guitarra,  Héctor  Mañana.-  veu,
Alfred Roselló.- contrabaix, Sergio Juan.- bateria.

DIUMENGE 3 D’OCTUBRE.- 09:30 H. CARRER SANT JOSEP.
PILOTA VALENCIANA

Semifinals del 5é Torneig de raspall 9 d’Octubre 2021.

-12 H. AUDITORI  MUNICIPAL. CONCERT MÚSICA DE BANDA.

Sota la direcció de Miquel Ibiza

Entrada gratuïta.

AFORAMENT LIMITAT I MASCARETA OBLIGATÒRIA



DIVENDRES, 8 D’OCTUBRE.- 21:30 H. BAR EL TORO.
JAZZ & BLUES

Lulú y los Tigretones
Dintre del  8é Circuit de Música als bars dels Poblets, actuació a càrrec
del grup Lulú y los Tigretones. Este quartet ens oferiran versions de pop i
temes populars de totes les èpoques i idiomes, en llenguatge  gipsy folk.
Lulú és la capitana i cantant de l 'exèrcit dels Tigretones . MMMIAU!
Hi serà al Bar El Toro, avinguda Jaume I, 19.

Formen el grup: Carolina García.- veu, Raúl Ortells.- contrabaix, Camilo
González.- guitarra, David García.- bateria.

DISSABTE 9 D’OCTUBRE.- 09:30 H. CARRER SANT JOSEP.
PILOTA VALENCIANA.

Tres  partides  de  pilota  en  la  modalitat  de  raspall. Partida  de  raspall
aficionats. Després es disputarà el 3r i 4t lloc del torneig. A partir de les 12
hores, gran final del 5é Torneig de raspall 9 d’Octubre 2021.

Després, lliurament dels premis a càrrec de les autoritats esportives.

Organitza:  Regidoria d’Esports i Club de Pilota Valenciana.

-10 H.  CERCAVILA PER TOT EL POBLE.



-19:30 H. AUDITORI MUNICIPAL. POP FOLK

en concert presenta:

Acompanyen a Jonatan: Tony Molina(trompeta), Pere Ródenas (guitarra).
Convidat especial: Toni Miralles (teclats),

NOU DISC i ESPECTACLE: REVERSIONS.

Nascut  en  1991 a  l’Alcúdia  (la  Ribera  Alta),  Jonatan  Penalba  ja  és  un
veterà en el món de la cançó, malgrat la seua joventut. I és que molt aviat
es  va  introduir  en  el  món  de  la  música  tradicional,  i  s’ha  foguejat  en
multitud  d’actuacions  en  els  escenaris  més  diversos.  L’aparició  del  seu
primer disc, “De soca-rel” (Temps Record, 2018), el va situar en molt poc
de  temps  en  un  lloc  ben  destacat  dins  el  panorama  de  la  música  folk
valenciana, i ara ens arriba el seu últim treball, “Reversions”. Aquest disc i
nou espectacle ens presenta a un Jonatan Penalba lleugerament diferent al
que hem conegut fins ara, que s’allunya un poc de la sonoritat tradicional
per acostar-se al pop, però sense oblidar del tot la música d’arrel.

Entrada lliure.

AFORAMENT LIMITAT I MASCARETA OBLIGATÒRIA



DIUMENGE, 10 D’OCTUBRE.- 19:30 H. CASA DE CULTURA.
TEATRE

FARFULLIT TEATRE 
presenta

PASTOR VIUDO
AUTOBIOGRAFIA NO AUTORITZADA DE CÈSAR

MONZONÍS

Farfullit Teatre, una de les cinc formacions teatrals que formen l’Escola
de Teatre de Pego, ens presenta el  seu darrer muntatge  'Pastor Viudo.
Autobiografia no autoritzada de César Monzonís'. Farfullit teatre és una
companyia comarcal que està dirigida per l’actor Cèsar Monzonís i que es
caracteritza per tractar temes actuals des d’una mirada bufa i hilarant.

En l’obra hi participen Conxa Llorca, Enric Maurí, Laura Canet, Carles
Alemany i l'autor i director Cèsar Monzonís, amb la participació del grup
de musical "The Guapo's Band".

Entre les obres que han representat estan “Jurat Popular i Les velletes de
Penya Roja”, dirigida al públic infantil i on es treballa el valor de respectar
la diferència; En teatre per a adults han fet  “Metrosexual”, una comèdia
que critica l’excés al cos, i que va obtindre el premi del públic a la XXVI
edició del Certamen de Teatre Amateur de Dénia; “Dekia, l’entrevista de
treball”, on es posa en evidència per un costat la hipocresia humana i la
competitivitat més extrema per tal d’aconseguir un lloc de treball.

Entrada gratuïta.

AFORAMENT LIMITAT I MASCARETA OBLIGATÒRIA



DIUMENGE, 31 D’OCTUBRE.- 19 H. AUDITORI MUNICIPAL
CANT TRADICIONAL – MÚSICA FOLK

Botifarra sense pell, despullat, íntim, en la seua màxima esplendor.

Acompanyat només per una guitarra, Pep Gimeno “Botifarra” interpreta el
seu  repertori  habitual,  format  per  jotes,  fandangos,  cants  de  batre,
masurques, havaneres, malaguenyes, granaïnes, romanços, i alguns temes
que sols interpreta en aquest format a duo.

Tot  sempre,  amanit  amb  divertides  explicacions, anècdotes  i  dites
populars que sols Pep coneix tan bé.

Entrada lliure.

AFORAMENT LIMITAT I MASCARETA OBLIGATÒRIA

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

https://pepgimenobotifarra.com/
https://pepgimenobotifarra.com/
https://pepgimenobotifarra.com/la-veu-de-la-memoria/
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