
Ajuntament dels
Poblets

Regidoria de Cultura

PROGRAMACIÓ CULTURAL - agost 2022

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

Després d'uns temps de reflexió personal, Tomàs de los Santos torna amb
el seu tercer treball, La Rosa als Llavis, basat en el poema de Joan Salvat-
Papasseit, de la mà de l'actriu i directora teatral Elsa Tronchoni.

en concert

La  idea  va  nàixer  a  prop  de  l’Ermita  de  la  Verge  de  Vallivana, de
Picassent, una vesprada de juny del 18.

Totes les lletres són del  Poema de la Rosa als Llavis, de  Joan Salvat-
Papasseit.  Totes  les  músiques  són  de  Tomàs  de  los  Santos i  tots  els
arranjaments, la producció i les mescles de  Pau Romero. I tot açò en un
marc incomparable com és la Vil·la Romana de l’Almadrava.

https://tomasdelossantos.bandcamp.com/


Entrada lliure.

DIUMENGE 28 D’AGOST.-  21:30 H. PLAÇA DEL SALVADOR.
CINEMA A LA FRESCA

A todo tren. Destino
Asturias

Director: Santiago Segura.
Intèrprets: Leo Harlem,  Santiago  Segura,  Alan  Miranda,  Eneko  Otero,

Diego  Arroba  “El  Cejas”,  Florentino  Fernández,  Paz  Vega,
Joaquín Reyes, Luna Fulgencio, David Guapo , ...

Gènere: Comèdia.
Producció: ESP. 88 min. Color. 2021.
Sinopsi: Quan Ricardo, pare responsable i pendent del seu fill, decideix

dur-lo a un campament a Astúries amb un tren nocturn, alguns
pares li proposen que porte també a alguns dels seus fills. No
obstant això, no compten que en l’últim minut l’acompanye
Felipe, iaio de dos dels xiquets, un tipus bastant estrambòtic i
irresponsable.  Quan el  tren arranca sense ells,  però amb els
xiquets dins i tots sols, començarà una absurda persecució per
part de Ricardo i Felipe per a atrapar al tren, això farà que siga
un viatge prou destrellatat per part dels xiquets, on faran totes
les malifetes que mai s'atrevirien a fer davant dels majors.

Apta per a tots els públics.

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


