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AGENDA 
D’ACTIVITATS

De l’1 de desembre 
al 5 de gener de 2017

 3 de desembre
· Vesprada de sarsuela (festeres del 
Crist de 2016): a les 19.30 h. a l’Amfi-
teatre Municipal de l’Espai Cultural.

 4 de desembre
·  Calderes del Crist de les Ànimes 

(comissions de festa): a les 14.00 
hores al parc de l’Hort del comte 
d’Albalat.

 8 de desembre
·  Puja del Crist de les Ànimes a la 

capella del cementeri: a les 13.00 
hores.

·  “Mascletà” (festeres del Crist de 
2016).: a les 14.00 h. al parc de 
l’Hort del comte d’Albalat.

 10 de desembre
·  Encesa de l’arbre de nadal sosteni-

ble amb xocolatada i l’actuació del 
grup “Arrop i Tallaetes” (regidoria 
de Medi Ambient): des de les 17.30 
hores al parc de l’Hort del comte 
d’Albalat.

 14 de desembre
·  “L’Espai en Ruta” a la casa museu 

de J.Benlliure (regidoria de Cultura 
i Educació): a les 9.30 hores eixida 
des de l’estació del metro.

 16 de desembre
·  Concert de nadal del Cor “el Cas-

tell” (CEIP “el Castell”): a les 19.00 
hores a l’Amfiteatre Municipal de 
l’Espai Cultural.

·  Concert de nadal de la Unió Musi-
cal d’Albalat dels Sorells (Unió Mu-
sical d’Albalat dels Sorells): a les 
22.30 hores a l’Amfiteatre Municipal 
de l’Espai Cultural.

 17 de desembre 
·  Representació de l’obra “Una chica 

casi casi decente” del grup de tea-
tre “A Espentes i Rebolcons” (Cári-
tas Parroquial): a les 19.00 hores 
a l’Amfiteatre Municipal de l’Espai 
Cultural.

 18 de desembre 
·  Concert de nadal del Cor d’Albalat 

(Cor d’Albalat): a les 18.00 hores a 
l’església dels Sants Reis.

 19 de desembre 
·  Festival de nadal de l’Escoleta Mu-

nicipal: a les 18.00 hores a l’Amfi-
teatre Municipal de l’Espai Cultural.

 23 de desembre 
·  Inici de l’Escola d’Hivern (regidoria 

de Cultura i Educació): a les 9.00 
fins a les 14.00 hores al Gimnàs 
vell. Fins al 5 de gener.

·  Visita del concurs de Betlems (re-
gidoria de Cultura i Educació): a les 
16.00 hores a l’Espai Cultural.

 24 de desembre 
·  Visita de Pare Noel(falla Els Alba-

latans): a les 18.00 hores a la plaça 
del Castell.

 26 de desembre 
·  III Sant Silvestre (Club d’Atletisme 

d’Albalat): a les 18.00 hores. 

 5 de gener de 2017 
·  Arribada dels Reis de l’Orient (falla 

dels Sorells): a les 18.00 hores a 
l’estació del metro.

Tens una notícia 
relacionada amb 
el poble... 

VOLS QUE LA PUBLIQUEM ? 

Envian’s per correu electrónic, el 
teu suggeriment, i ens possarem en 
contacte amb tú...

+ info | www.albalatdelssorells.net

E
LF

A
R

O

Albalat viu un nadal 
sostenible

 La regidoria de Medi Ambient ha preparat una programa nadalenc per 
a potenciar la sostenibilitat i el reciclatge. Amb eixa funció, ha  realitzat 
un original arbre format per quasi 4.000 botelles de plàstic que s’han 
recollit a partir d’una campanya que s’ha posat en marxa entre els me-
sos de setembre i  novembre. En eixe període s’ubicaren uns conte-
nidors especials amb la col·laboració del C.P. “El Castell” i de l’Espai 
Cultural perquè el veïnat i els escolars en participaren. L’arbre, situat 
al parc de l’hort del comte, es va inaugurar el passat 10 de desembre.  
Eixa vesprada s’organitzà una xocolatada per als assistents i va actuar 
el grup “Arrop i Tallaetes” amb el seu espectacle de nadal. La seua 
construcció ha estat possible gràcies a l’esforç de la colla municipal, 
els treballadors de l’àrea de cultura i la col·laboració del col·legi Públic.

Betlem monumental de la 
família Claramunt-Ruiz

 Per quint any consecutiu Albalat dels Sorells comp-
ta amb un betlem monumental. Es tracta del de la 
família Claramunt-Ruiz. Es va inaugurar el 10 de 
desembre i es troba al carrer Major, 74. Podrà vi-
sitar-se durant totes les festes de nadal.  Hi desta-
quen les perspectives que permeten fer múltiples 
lectures dels paisatges i dels espais i els efectes de 
llum.

Sopar Jove 
(regidoria de Joventut)

 El  10 de desembre  les regidories de Joventut i Ser-
veis Socials van organitzar un Sopar Jove al Centre 
Cívic, amb la col·laboració de l’empresa Somriures. 
Els jóvens entre 12 i 18 d’anys participaren d’una 
vetlada en la qual disfrutaren de diverses activitats. 
L’acte va aprofitar per a posar-se en contacte amb 
la joventut amb l’objectiu de conéixer les seues de-
mandes i iniciar un programa d’oci alternatiu noc-
turn.

La Festa de la pujada del 
Crist 

 El 4 de desembre començaren els actes de la pu-
jada del Crist a la seua capella del cementeri .Per 
causes climatològiques es va posposar el trasllat 
fins al 8 de desembre, però eixe dia sí es van realit-
zar les calderes organitzades per les comissions de 
festes. El dia de la Puríssima, en acabar la missa, 
fou trasllat fins al cementeri. A les 14.00 hores les 
festeres del Crist de 2016 van programar una “mas-
cletà” al parc de l’Hort del comte d’Albalat.

Acte de jubilacions de 
treballadors municipals 

 El Saló de Plens de l’ajuntament d’Albalat dels So-
rells va acollir el 2 de desembre l’acte de reconeixe-
ment als tres últims treballadors municipals jubi-
lats: Rosario Gimenez, Juana Barba i Ramón Orts. 
En l’acte va estar present l’alcalde i una part desta-
cada de la corporació municipal a més dels treba-
lladors i de les treballadores. L’alcalde va agrair-los 
tot el treball dedicat al municipi durant els  anys que 
han format part de l’Ajuntament.
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Espai en Ruta: Ateneo 
Mercantil de Valencia i 
casa-museu de J.Benlliure 
(regidoria de Cultura)

 L’ ”Espai en ruta” va organitzar el 23 de novembre 
una excursió cultural a l’Ateneo Mercantil de Valen-
cia i a l’Ajuntament de la capital. El 14 de desembre 
anaren a conéixer la casa-museu de Josep Benlliu-
re i el barri de la Blanqueria. Unes 50 persones po-
gueren disfrutar d’eixos espais culturals i conéixer 
millor alguns dels carrers del Cap i Casal.

Visita del Diputat de 
Cooperació

 El vicepresident tercer de la Diputació de València, 
Emili Altur, va estar a Albalat dels Sorells el 25 de no-
vembre per a vore l’estat de les obres realitzades amb 
les subvenció de l’entitat provincial. Va conéixer els 
plànols de les obres de millora del pati d’infantil del 
col·legi, valorades en uns 62.000 €. Està previst que 
comencen pel nadal. També va vore les recents obres 
d’accessibilitat i comprova les millores realitzades en 
la coberta del carrer municipal de pilota.

Actuació de Paco Damas 
(regidoria de Serveis 
Socials)

 El 25 de novembre van acabar els actes de la Set-
mana de la Violència de Genere amb el concert que 
va oferir Paco Lamas. Va estar acompanyat de per-
sones de la població que intervingueren recitant di-
versos poemes. Intervingué la regidora de Serveis 
Socials amb unes paraules per a manifestar-se a 
favor de l’acabament de la violència de gènere.

Taller de defensa personal 
(regidoria de Serveis 
Socials)

 El 22 de novembre va començar el taller de Defensa 
Personal organitzat per la regidoria de Serveis Socials 
dins de la Setmana contra la Violència de Gènere. L’ac-
tivitat pretenia orientar a la dona de com reaccionar 
davant possibles agressions sexuals o atacs i va con-
tar amb la col·laboració de la Policia Local.

 De nou estem davant una edició de El Faro espe-
cial, on tenim l’oportunitat de dirigir-se als veïns i 
veïnes del nostre poble. 

Per estes dates tots i totes fem balanç de l’any  
que se’n va i mirem el que ve amb nous projectes 
de futur. El grup municipal Compromís, no som 
menys, i fem balanç.

Als resums anuals sempre hi ha parts negatives 
i parts positives. 

Les negatives són eixes que no ens agradaria 
viure, com trobar-nos en el fet que hem de pagar 
vàries sentències judicials desfavorables per un 
valor de 230.000€, resultat de la mala gestió del 
govern anterior. Haver de tornar a pactar amb 
el Ministeri d’Hisenda el retorn dels diners del 
PMS (800.000€), que el PP va gastar per a pagar 
factures. L’ajustada situació econòmica que té  
l’Ajuntament i que a poc a poc i en molt d’esforç, 
anem solucionant. Trobar-se obres inacabades 
o mal fetes. Fins i tot les actituds prepotents i 
teatrals per part de l’oposició. 

Tot i això, no volem parlar de tristors, perquè fem 
un balanç positiu, parlarem de molt de treball i 
bona gestió. Les regidories que gestionem des 
del Grup Municipal Compromís han complit el 
seu objectiu, que era, no gastar més d’allò que 
teníem pressupostat, i tant és així que els diners 
que han estalviat  les nostres regidories pagaran 
altres despeses que ha tingut l’Ajuntament. Això 
es diu bona gestió i estem molt satisfets.

Un altre objectiu eren les persones, des de la Re-
gidoria d’Ocupació s’han obert quatre borses de 
treball rotatives de les quals ja s’han aprofitat 23 
persones. Anem pel bon camí.

També volíem un poble viu, i estem satisfets 
en l’esforç que hem fet des de totes les nostres 
àrees de gestió. Esdeveniments com la Setma-
na Cultural, Albalat en Dansa, Juliol a la Fresca, 
la Festa Esportiva, el Nou d’Octubre, la Nit d’Àni-
mes, la 10K, el Nadal Sostenible i altres activitats 
al llarg de l’any, han sigut un èxit de participació, 
i això vol dir que tenim un poble amb ganes de 
fer moltes coses, que està viu i que junts farem 
d’Albalat tot un referent.

Dir-vos que mirant al 2017 tenim molts projectes 
i moltes ganes de seguir treballant per un poble 
tant agraït com el nostre. Recordeu que estem 
oberts a tot allò que ens volgueu suggerir.

Aprofitem també per felicitar-vos estes festes, 
que gaudiu de la família, dels amics i que l’any 
2017 siga un gran any per a tots i totes. 



 Estimados vecin@s:

Estamos a las puertas de unas fechas tan entra-
ñables para todos como es la Navidad. Fechas 
entrañables para compartir en familia, junto a 
nuestros seres queridos y celebrar la venida del 
Señor, y esperar la llegada de un nuevo año.

Es tiempo de hacer balance de lo que ha sido 
este año y de plantearse buenos propósitos de 
cara al nuevo año.

Con respecto al año que termina podemos de-
cir, que lamentablemente ha sido un año más 
en blanco para Albalat, por la falta de gestión e 
iniciativa por el equipo de gobierno. Cada vez se 
ve más claro la ausencia de proyectos y objeti-
vos para nuestro pueblo, y la gestión se limita a 
actos y saraos en los que subyace el trasfondo 
político, del adoctrinamiento en los ideales del 
pancatalanismo que guían el ideario de Compro-
mis. 

Han pasado cerca de dos años de gobierno, y 
aún no han ejecutado proyectos que les dejamos 
aprobados y con las subvenciones concedidas. 
La reforma del patio del castillo, no se ha inicia-
do y no sabemos nada, el parque de la Macaria 
y la finalización de las obras de urbanización 
paralizadas, pese a que se están construyendo 
viviendas  que no tendrán ni agua ni luz. Ahora 
están ejecutando obras en el alcantarillado de la 
calle Mayor, con el dinero que les dejamos firma-
do con la Diputación, pero será sólo una parte, 
pues han sido incapaces de obtener un céntimo 
de subvención más, y lo que se podía haber he-
cho íntegramente con la subvención concedida, 
nos costará  dinero del bolsillo a los albalatans.

Este año nos han vuelto a cobrar la basura a to-
dos, y el año que viene el Psoe y Compromís, han 
aprobado en la asamblea de la entidad metro-
politana una subida del precio del agua, que a 
falta de datos estimamos  rondará los 15€ por 
familia.

La finalización del parque de la estación con la 
peatonalización de la calle del Molí, ha pasado 

al olvido pese a la brasa que dieron, ¿como van 
a hacer nada nuevo si no cuidan lo que tienen y 
lo dejan morir?

Por eso queremos pedirle a los Reyes Magos 
que les traigan para el año que viene, un poco de 
inspiración para encontrar un proyecto político, 
que atienda las necesidades de nuestros veci-
nos, ganas de trabajar para retomar el proyecto 
de futuro que tenía nuestro pueblo, y amor para 
que se entiendan y restablezcan las relaciones 
cada día más deterioradas entre Psoe y Com-
promís, y hagan que trabajen en la misma direc-
ción y no cada uno por su lado.

Y para todos los vecinos os deseamos para el 
próximo año mucha salud, amor, trabajo y feli-
cidad.

BON NADAL I FELIÇ ANY.

Partido 
Popular
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 Estimados/ as vecinos/as

Llegan las fiestas de Navidad. Fiestas que tradi-
cionalmente, se celebran con la familia y/o per-
sonas a las que queremos. Este año, en Albalat, 
estrenamos árbol, y con él, la fiesta del encen-
dido, con chocolate y villancicos. Un árbol rea-
lizado con botellas de agua vacias, gracias a la 
colaboración de todo el vecindario.

El Partido Socialista, os invitamos, independien-
temente de si sois creyentes o no, a hacer esta 
Navidad única y diferente. Os invitamos a que la 
viváis en armonia, paz y alegria.

En esta legislatura, Albalat ha cambiado. Ha 
cambiado porque nos hemos centrado en lo 
más importante, las personas. Pensando en vo-
sotros/as, en nuestros primeros presupuestos 
hemos priorizado el gasto social, desarrollando 
importantes medidas sociales de manera posi-
tiva, activa y decisiva, para proteger a las perso-
nas que más lo necesitan, pero sin dejar de lado 
a ningún sector de la población.

En esta linea, hemos programado, organizado 
y realizado difererentes actividades formativas, 
preventivas, lúdicas, relacionales y reinvindica-
tivas, enfocadas a todos los gustos y edades, 
buscando la participación intergeneracional, de 
las asociaciones y de otras entidades municipa-
les. El abanico de actividad ha sido muy amplio, 
ha ido desde semanas temáticas, charlas , en-
cuentros, cursos, talleres… hasta baile terapia, 
que está siendo un éxito. Con todo ello hemos 
querido ofrecer oportunidades para que cada 
persona de Albalat pudiese encontrar su espa-
cio y la actividad donde sentirse mejor.

Sin embargo, somos conscientes, que el prin-
cipal problema sigue siendo conseguir trabajo 
para todos/as. Las demandas en este sentido 
son interminables, los recursos municipales es-
casos y la ley del techo del gasto también nos 
limitan la contratación.

Pero, aún así, seguimos trabajando para intentar 
resolverlo acudiendo a todas la convocatorias, y 
recursos disponibles y ofertados.

El 1 de diciembre hemos contratado, a través 
de la Bolsa Social Municipal, a cuatro personas 
para el colegio, por un período de tres meses. 
Hemos mediado con algunas empresas, a tra-
vés de Pactem Nord, para que realizaran entre-
cistas a los/as parados/as de nuestro municipio 
para posibles contrataciones. Hemos conse-
guidoel PIS, Programa de Iniciativa Social, de la 
Consellería de Trabajo en colaboración con las 
administraciones locales. Este Programa nos ha 
permitido contratar a cuatro personas más, en-
tre ellas, dos jóvenes. También deciros que nos 
han aprobado el proyecto presentado a Diputa-
ción, desde Servicios Sociales. Gracias a él, ten-
dremos, un becario de Postgrado, por un período 
de seis meses en nuestro departamento.

Y ya por último, solo nos queda deciros, GRA-
CIAS, GRACIAS Y GRACIAS por la confianza que 
habéis depositado en nosotros/as. Tener la cer-
teza que el Partido Socialista, en este gobierno, 
seguiremos trabajando por el pueblo, y lo hare-
mos desde la coherencia, el sentido común, y la 
legalidad. Siempre pensando en el bien común.

¡¡BON NADAL, OS DESEAMOS, EL EQUIPO 
SOCIALISTA!!

Pspv-Psoe
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Presentació a Albalat 
del projecte Edusi

 El 7 de novembre l’Espai Cultural va acollir la pre-
sentació del projecte Edusi en el qual col·laboren 
els ajuntaments d’Albalat dels Sorells, Foios i Me-
liana. Tots tres s’han presentat a un programa de 
subvenció europea. En esta primera fase s’estan 
arreplegant entre els col·lectius i la ciutadania els 
suggeriments i les demandes per a posar-lo en 
marxa. En l’acte van estar present els alcaldes dels 
tres municipis.

Representació de l’obra 
“Encuentros” dirigida per 
Jordi Tamarit (regidoria de 
Solidaritat)

 El 13 de novembre el director local Jordi Tamarit va 
presentar l’obra “Encuentros” interpretada pel Grup de 
Teatre Municipal de Dénia. L’activitat va estar orga-
nitzada des de la regidoria de Participació Ciutadana 
amb la finalitat de recaptar fons per a l’ONG “Sos Refu-
giados Spain”.

Exposició del pintor local 
Miquel Hurtado 

 El 4 de novembre la Sala d’Exposicions de l’Espai 
Cultural va inaugurar la “Col·lecció de Flors i més” 
del pintor local Miquel Hurtado. La mostra feu un 
recorregut per diferents estils que ha treballat l’ar-
tista: natura, monuments de la ciutat de València i 
apostes més avantguardistes. Va estar exposada 
fins al 12 de desembre.

Festa de la “Nit d’Ànimes” 
(regidoria de Cultura)

 El 31 d’octubre es va realitzar des de la regidoria de 
Cultura la festa de la “Nit d’Ànimes”. De vesprada els 
assistents pogueren menjar les clàssiques castanyes 
torrades. Després, a les 18.00 hores, els més menuts 
escoltaren les històries de Llorenç Gimenez. A partir 
de les 20.00 hores es va realitzar un recorregut terro-
rific per algunes de les dependències del castell com-
tal. El muntatge va ser possible a la col·laboració d’un 
grup voluntari d’animadors i el personal municipal.
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Xarrada-berenar dedicada 
a l’envelliment (regidoria 
de Serveis Socials)

 La regidoria de Serveis Socials va organitzar el 16 
de novembre, a les 18.30 hores,  la xarrada-bere-
nar”envejecer con dignidad y aprovechamiento” 
amb la intenció d’orientar a les persones de la ter-
cera edat i ajudar-les a viure d’una manera positiva 
eixa etapa de la vida.

Xarrada “No sóc una 
princesa o com reinventar 
el conte clàssic”(regidoria 
de Serveis Socials)

 El 21 de novembre, a les 10.00 hores del matí ,es 
va celebrar la xarrada “No sóc una princesa o com 
reinventar el conte clàssic des d’una perspectiva de 
gènere”  dins dels actes de la programació del Dia 
contra la violència de Gènere.

Banderoles contra la 
violència (regidoria de 
Serveis Socials)

 Entre els d’actes que la regidoria va realitzar amb 
motiu de la celebració del dia contra la violència de 
gènere cal destacar les banderoles que amb dife-
rents motius es van penjar a la plaça del Castell i al 
parc de l’Hort del Comte el 21 de novembre. Estes 
foren realitzades pels alumnes del CEIP “El Castell”. 
També van estar present l’alumnat del Taller de la 
Memòria i el de l’Escola Municipal Matinera. 

La setmana de la Santa 
Cecília de la Unió Musical

 La Unió Musical d’Albalat dels Sorells va celebrar 
la setmana cultural de Santa Cecília entre el 16 i el 
19 de novembre amb diverses acivitats. El  16 de 
novembre van realitzar a l’Amfiteatre Municipal de 
l’Espai Cultural les audicions de les diferents esco-
les. El 18 de novembre hi van realitzar el concert.


