
Ajuntament dels
Poblets

Regidoria de Cultura
PROGRAMACIÓ CULTURAL - octubre 2022

DIUMENGE 2 D’OCTUBRE.- 09:30 H. CARRER SANT JOSEP.
PILOTA VALENCIANA

Semifinals del 6é Torneig de raspall 9 d’Octubre 2022.

-12 H. AUDITORI MUNICIPAL. MÚSICA DE BANDA

Sota la direcció de Miquel Ibiza

Entrada gratuïta.

DISSABTE, 8 D’OCTUBRE.- 20 H. AUDITORI MUNICIPAL.
JAZZ & BLUES

en concert presenta:

Passacarrer és el darrer treball on Dolç Tab Jazz ha estat capbussat i que,
en  esta  ocasió,  tindrem  l’oportunitat  de  gaudir.  Es  tracta,  doncs,  d’un



homenatge a la música més popular de les nostres bandes de música on
s’interpreten  temes  com:  Paquito  el  Chocolatero,  Festa  en  Benidorm,
Campanera, Amparito Roca i tants més conformen este nou projecte.

Josep Alemany,  líder del grup, ha estat pioner amb la introducció de la
dolçaina al repertori jazzístic actual, un pas més en la normalització d’este
instrument  musical.  Recentment  ha  rebut  el  premi  de  la  primera  edició
“Sois  Cultura  Musical”,  premi Amando  Blanquer a  la  innovació,
originalitat i creativitat de la Diputació d’Alacant i la Fundació ADDA.

La banda la conformen:

Josep Alemany Dolçaina
Mariano Steinberg Bateria, percussions
Enrique Padrón Piano, teclats
Ricardo Osorno Baix
Lolo García Saxo i flauta
Isaac Martín Guitarra elèctrica

Entrada lliure.

DIUMENGE, 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 6é Torneig de raspall 9 d’Octubre 2022.



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

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

-10 H.  CERCACVILA PER TOT EL POBLE.

-14 H. PARC MUNICIPAL   (front poliesportiu) DINAR POPULAR.  

L’acte principal de la commemoració del "Nou d'Octubre" d’enguany és,
sens dubte, el dinar popular d’una suculenta:

PAELLA  GEGANT
Els interessats en participar-hi hauran d'apuntar-se a la Biblioteca Pública
Enric Valor i arreplegar el seu tiquet corresponent, tenint opció a un plat
d'arròs (places limitades). Hi haurà servei de bar a preus populars.

Termini d’inscripcions:   fins dimecres 5 d’octubre.  

NOTA: És totalment gratuït per a aquelles persones que formen
part del Padró Municipal d’Habitants dels Poblets.

ORGANITZA: Regidories de Cultura i d’Esports.
COORDINA: Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.
PATROCINA: Ajuntament dels Poblets i l’Excma. Diputació d’Alacant.


