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DIJOUS, 4 DE NOVEMBRE.- 19 H. CASA DE CULTURA.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA

Fernando Sendra Bañuls (Pego, 1951), és doctor en Ciències Químiques
per  la  Universitat  d’Alacant,  ha  estat  professor  a  l’Institut  Historiador
Chabàs de Dénia i a la Universitat Politècnica de València. Entre els seus
treballs relacionats amb aquest sobre el riu Girona hi ha Els pous de reg de
Pego i les seues aigües (amb Joan Miquel Almela),  Els molins hidràulics
de la Marina Alta (amb Josep Ivars),  El conreu de l’arròs a Pego i El
pantà d’Ísber: un projecte frustrat (1772-1945) (amb Joan Miquel Almela).

Aigua, terra i societat

A través d’un recorregut –rigorós i sentimental alhora– per la vall del riu
Girona, el llibre pretén mostrar el que va significar el canvi de l’agricultura
de secà a la de regadiu als inicis del segle XX, en substituir el conreu de la
vinya, devastada per la plaga de fil·loxera, pels cítrics. Això fou possible per
l’aflorament de la cava del Ràfol i l’ús del cabal de la Bolata per a irrigar la
totalitat dels termes municipals dels pobles que integren la vall, amb l’ajuda
de les nombroses caves que solquen la planura i els motors de reg, primer
amb màquines de gasogen i vapor i ara de gasoil i electricitat.

El llibre també inclou les característiques químiques de sòls i aigües, així
com una  visita  pels  antics  motors  de  reg  i  una  breu  descripció  de  les
màquines que allotgen. Editat per Publicacions Universitat d’Alacant.



La  introducció  anirà  a  càrrec  de  Juan  José  Mas  Far  (Benidoleig,  la
Marina Alta). Ell és, a banda d’un apassionat del seu poble i del riu Girona,
ha estudiat  Dret  en la  Universitat  d’Alacant,  actualment  és  redactor  del
setmanari Canfali Marina Alta i ha estat corresponsal en diferents mitjans. 

Presenta l’acte  Salvador Sendra i Gasquet,  Regidor Delegat de Cultura de
l’Ajuntament dels Poblets.

DIUMENGE, 14 DE NOVEMBRE- 19 H. CASA DE CULTURA.
TEATRE

FARFULLIT TEATRE
presenta

LA MAMMA
DE Matthieu Delaporte i Alexandre de

la Patellière

Sinopsi de l’obra:

Es tracta d’una comèdia àcida per a riure's de nosaltres mateixos que, sota
l'humor dels seus diàlegs, posa al descobert com una aparentment tranquil
sopar entre amics i una plàcida conversa al voltant del nom del primer fill
d'un d'ells es pot convertir en una batalla dialèctica que també deixarà sobre
la taula aquelles veritats que ningú vol escoltar.

REPARTIMENT: Josep  Vidal,  Cèsar  Monzonís,  Rosa  Berbegall,
Ana Sala i Víctor Pons.

ADAPTACIÓ: Farfullit Teatre
SO I LLUMS: Josep Orihuel
DIRECCIÓ: Cèsar Monzonís

Entrada lliure.



DIVENDRES, 19 DE NOVEMBRE- 19 H. CASA DE CULTURA.
RECITAL DE POESIA

Trobada de poesia als Poblets
GUITARRA: Joaquín Boscá
VEU I GUITARRA: Marta Fornali

RAPSODES:

Francisco Cejudo
Pepe Tormo
Salomé Buigues
Pablo Segarra
Mario García
Paco Bonilla
María Boaca
Julio Monfort
Pepi Valenzuela

Entrada gratuïta.



DIUMENGE, 28 DE NOVEMBRE.- 12 H. AUDITORI MUNICIPAL.
MÚSICA I LITERATURA

a càrrec de

Sota la direcció de Miquel Ibiza

Entrada lliure.

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