
Visita del Conseller 
d’Educació

 El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent 
Marzà i la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria 
Josep Amigó, van visitar el CEIP El Castell d’Albalat dels So-
rells el 28 de gener del 2019. Van ser rebuts per la directora 
del centre, l’alcalde, la regidora d’Educació i la regidora de 
Serveis Socials. 

 març 
2019

 2 de Març
· Concert de la banda local  “Home-
natge a totes les dones d’Albalat 
dels Sorells” (regidoria Serveis So-
cials – Banda d’Albalat dels Sorells) 
a les 19.30 hores a l’Espai Cultural.

 3 de Març
Crida Fallera i “Encontrà”(falla dels 
Sorells i falla els Albalatans) a les 
11.30 hores a la plaça del Castell.

 4 de Març
· Club de Lectura Infantil (regidoria 
de Cultura i Educació) a les 18.30 
hores a la Biblioteca Municipal.
· Exposició de murals i fotografíes 
“Mà de Dona” i “Som Dona”, xocolate 
i ball (regidoria de Serveis Socials) a 
les 18.00 hores al Centre Cívic.

 5 de Març
· Màster Class dels grups de Gim-
nàstica “Dones que es mouen i 
viuen” i desdejuni (regidoria de Ser-
veis Socials) a les 9.15.hores al parc 
del mestre Serrano.
· Taller de Mindfulness “Vivint la 
dona que soc” (regidoria de Serveis 
Socials) a les 18.00 hores al Centre 
Cívic.

 6 de Març
· Taller “Dones d´aigua que ballen i 
riuen 100x100”, berenar i especta-
cle de danses (regidoria de Serveis 
Socials) a les 18.00 hores al Centre 
Cívic.

 7 de Març
· Club de Lectura Familiar (regidoria 
de Cultura i Educació) a les 18.00 
hores a la Biblioteca Municipal.
· Vesprada de Cine divertit “La Tri-
bu” (regidoria de Serveis Socials) a 
les 18.30 hores al Centre Cívic.

 8 de Març
· Desdejuni Solidari (regidoria de 
Serveis Socials) a les 10.30 hores al 
Centre Cívic.
· Lectura del Manifest del dia de la 
Dona  (regidoria de Serveis Socials) 
a les 13.00 hores a la porta de l’Ajun-
tament.
· Concentració per a la manifestació 
a València del Dia de la Dona (regi-
doria de Serveis Socials) a les 17.00 
hores a l’estació del metro.
· Sopar de Dones, ball i sorpreses 
(regidoria de Serveis Socials) a les 
21.30 hores al Centre Cívic.

 9 de Març
· Concert del Cor de l’Eliana “Cor de 
Dona” (regidoria d’Educació i Cultu-
ra) a les 19.00 hores a  l’Espai Cultu-
ral.

 10 de Març
· Cine (regidoria d’Educació i Cultu-
ra) a les 16.30 i 19.00 hores a l’Espai 
Cultural.

 14 de Març
· Club de Lectura d’Adults (regidoria 
de Cultura i Educació) a les 18.30 
hores a la Biblioteca Municipal.

 27 de Març
· Espai en Ruta: museu Concha Pi-
quer (regidoria d’Educació i Cultura 
– FPA) a les 10.00 hores a l’estació 
del metro.
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L’Ajuntament adquirix el 
primer vehicle elèctric

 Amb ajuda de fons FEDER i de l’IVACE, que 
han finançat 6.000 €, l’Ajuntament ha ad-
quirit un vehicle comercial 100% elèctric 
per a ús de la brigada d’obres. Esta acció 
s’emmarca dins del projecte Albalat0,0 que 
pretén baixar les emissions de CO2 en el 
municipi.

Taller de castellà per a 
estrangers 

 La regidoria de Serveis Socials ha posat en 
marxa un curs de castellà per a estrangers 
amb l’objectiu d’avançar en la inclusió de 
tots el col·lectius de la població.

Inici del taller “Albalat 
Passeja”

 El 7 de gener va iniciar-se el taller “Albalat 
Passeja” organitzat des de la regidoria de 
Serveis Socials. Es pretén valorar els hàbits 
de vida saludable, i les habilitats i interacció 
social de les persones participants. Este és 
un dels quatre tallers que es van iniciar en 
el nou semestre.

Avancen les obres del 
carrer Major

 Les obres del carrer Major continuen 
avançant. Abans dels acabats finals, s’es-
tan instal·lant els col·lectors de fecals, les 
canonades d’aigua potable i els col·lectors 
fluvials. 



Inici del taller de 
Mindfulness 

 La regidoria de Serveis Socials ha posat en 
marxa este semestre un curs dedicat a la 
disciplina de Mindfulness. La inscripció ha 
sigut molt nombrosa.

Jornada Escola per a 
Famílies 

 El 28 de gener es va realitzar una jornada de 
l’Escola de Famílies dedicada als hàbits sa-
ludables en la infància, organitzada des de la 
regidoria de Serveis Socials. Va estar coordi-
nada per la pediatra de la població Maria Au-
xiliadora Plaza Miranda.

L’Espai en Ruta en el 
MUVIM

 La regidoria d’Educació i Cultura i el Centre 
de Formació d’Adults van realitzar la prime-
ra excursió de l’Espai en Ruta el 30 de gener 
del 2019. La ruta va anar a l’exposició dedi-
cada a la Mare de Déu dels Desemparats 
programada pel MUVIM.

Taller d’“Albalat Balla” 
infantil

 La regidoria de Serveis Socials ha posat en 
marxa un nou curs del programa “Albalat Ba-
lla” per als xiquets i les xiquetes de la localitat. 
Així este programa es consolida com el més 
participatiu dels organitzats des de l’àrea so-
cial.



XXIV Supercopa de 
Galotxa 

 El municipi d’Albalat dels Sorells va acollir 
la fase final de la XXIV Supercopa de Galo-
txa el 9 de febrer del 2019. Les partides de 
la fase final es realitzaren en el carrer mu-
nicipal de pilota dissabte 9 de febrer a les 
15.15 i a 16.15 hores.

Tallers de l’Educació Vial

 El 4 de febrer van començar els tallers 
d’Educació Vial organitzats des de la regi-
doria d’Educació i Infància amb la col·la-
boració de la Policia Local i la participació 
del CEIP “El Castell”. Al llarg de la setmana 
participà tota l’escola i reberen un botellí de 
la regidoria d’Educació i de la regidoria de 
Medi Ambient.

Celebració escolar del Dia 
de l’Arbre 

 Els escolars del cicle infantil del CEIP “el 
Castell” han participat en l’acte del dia de 
l’Arbre organitzat des de la regidoria de 
Medi Ambient i des de la regidoria d’Educa-
ció. L’acte ha consistit en la plantació d’uns 
arbres al costat dels quals es posarà un 
taulellet amb un dibuix de l’alumnat.

Taller Pràctic del Nou Bo 
Social 

 La regidoria de serveis Socials va organit-
zar el 5 de febrer el Taller Pràctic del Nou Bo 
Social. Van participar la Tècnica Superior en 
Assessoria del Consum d’Albalat dels So-
rells Mar Peralta Murciano i la Treballadora 
Social d’Albalat dels Sorells Ángela Vallés 
Marrón.


