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DIJOUS 3 
19 H • Casa de Cultura

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Presentació de “Riuralogia”, la revista de 

Riuraus Vius, concretament la número 8, sota el 
títol: “Els riuraus del Verger i els Poblets”.

Els Poblets i els riuraus
Estudi dels riuraus i de l’arquitectura rural
Xarrada perJosep A. Ahuir, arqueòleg, i de 
Luis Silvestre, gestor cultural i membre de 

Riuraus Vius. Presentarà l’acte Salvador Sendra 
i Gasquet, Regidor Delegat de Cultura de 

l’Ajuntament dels Poblets.

DISSABTE 5 
19:30 H • Casa de Cultura

TEATRE

Joanot
Un monòleg d’Esclafit Teatre 

amb obra de Joan Nave.
Sinopsi de l’obra: Hivern de l’any 1464.

El cavaller valencià Joanot Martorell ja té ven-
tilat el seu llibre. Ha estat treballant-hi durant 

quatre anys, sense parar d’escriure. Hi ha 
estampat tots els seus anhels i dimonis. Fa fred, 

plou i té fam. És vell i pobre. 

Tot i que n’està ben orgullós, demà anirà a ca 
Mossén de Galba i empenyorarà el manuscrit 

per 100 reals si abans, esta nit, res li ho 
impedeix. Un cavaller viu lluitant i mor en la 
batalla, encara que les últimes, les pitjors, 

sempre són amb un mateix.
Entrada gratuïta.

DIUMENGE 6
09:30 H • Carrer Sant Josep

PILOTA VALENCIANA

4t Torneig de Raspall 
9 d’Octubre 

Semifinals

DIMECRES 9 D’OCTUBRE
09:30 H • Carrer Sant Josep

PILOTA VALENCIANA
Tres partides de raspall. Partida d’aficionats, 

després es disputarà el 3r i 4t lloc del torneig. 
A les 12 hores,

 Gran final del 4t Torneig 
de Raspall 9 d’Octubre

En acabar, lliurament dels premis.
Organitza: Regidoria d’Esports i 

Club de Pilota Valenciana.

10 H •  Cercacvila per tot El Poble

La Unió Musical 
Els Poblets 

14 H • Parc Municipal (Poliesportiu) 
DINAR POPULAR

L’acte principal de la commemoració del 
“Nou d’Octubre” d’enguany és 

el dinar popular d’una suculenta:

Paella Gegant
Inscripcions 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 el 4 d’octubre.
NOTA: Gratuït per a persones que formen part 
del Padró Municipal d’Habitants dels Poblets. 

17 H • Parc Municipal 
(Front poliesportiu) 

MÚSICA FOLK
Immersió amb els llenguatges musicals

de la Mediterrània amb el concert de:

Musicants
Musicants, és el grup capitanejat per Manolo 
Miralles, un dels fundadors dels mítics Al Tall. 
Ens presentaran el seu primer disc “Absabara”, 

un disc amb algunes versions d’Al Tall, però 
també música grega, de Mallorca, de Turquia...”.

JUEVES 3 
19 H • Casa de Cultura

PRESENTACIÓN LITERARIA
Presentación de “Riuralogia”, la revista de 
Riuraus Vius, concretamente la número 8, 

titulada: “Els riuraus del Verger i els Poblets”.

Els Poblets y els riuraus
Estudio de los riuraus y de la arquitectura rural

Charla por Josep A. Ahuir, arqueologo, y de 
Luis Silvestre, gestor cultural y miembro de 
“Riuraus Vius”. Presentará el acto Salvador 

Sendra i Gasquet, Regidor Delegado de Cultura 
del Ayuntamiento dels Poblets.

SÁBADO 5 
19:30 H • Casa de Cultura

TEATRO

Joanot
Un monólogo de Esclafit Teatre 

con obra de Joan Nave.
Sinopsi de la obra: Invierno del año 1464.
El caballero valenciano Joanot Martorell ya 

tiene terminado su libro. Ha estado trabajando 
durante cuatro años, sin cesar de escribir. Ha 
reflejado todos sus anhelos y prejuicios. Hace 
frío, llueve y tiene hambre. Es viejo y pobre. 

A pesar de sentirse muy orgulloso, mañana 
irá a casa de Mosén de Galba para endeudar el 
manuscrito por 100 reales si antes, esta noche, 
nada se lo impide. Un caballero vive luchando 
y muere en la batalla, aunque las últimas, las 

peores, siempre son con uno mismo.
Entrada gratuita.

DOMINGO 6
09:30 H • Carrer Sant Josep

PILOTA VALENCIANA

4º Torneo de Raspall 
9 d’Octubre 

Semifinales

MIÉRCOLES 9 D’OCTUBRE
09:30 H • Carrer Sant Josep

PILOTA VALENCIANA
Tres partidas de raspall. Partida de aficionados, 
despues se disputará el 3º i 4º puesto del torneo. 

A las 12 horas,

 Gran final del 4º Torneo 
de Raspall 9 d’Octubre

En terminar, entrega de premios.
Organiza: Regidoria de Deportes y 

Club de Pilota Valenciana.

10 H •  Pasacalles por toda la Población

La Unió Musical 
Els Poblets

14 H • Parque Municipal (Polideportivo) 
COMIDA POPULAR

Acto principal de la commemoración del 
“Nou d’Octubre” de este año es 

la comida popular de una suculenta:

Paella Gigante
Inscripciones a la Biblioteca Pública Enric Valor 

y recogida del tiquet, teniendo opción 
a un plato de arroz (plazas limitadas). 

Habrá servicio de bar a precios populares.
Plazo de inscripciones hasta el 4 d’octubre.

NOTA: Gratuito para personas que formen parte 
del Padrón Municipal de Habitantes. 

17 H • Parque Municipal 
(Frente polideportivo) 

MÚSICA FOLK
Inmersión con los lenguajes musicales del 

Mediterráneo con el concierto de:

Musicants
Musicants, es el grupo capitaneado por Manolo 
Miralles, uno de los fundadores de los míticos 

Al Tall. Nos presentaran su primer disco 
“Absabara”, un disco con algunas versiones 

de Al Tall, pero también música griega, 
de Mallorca, de Turquía...”. 
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