AGENDA
D’ACTIVITATS
1 d’octubre
·	Inici dels cursos de ioga, valencià
superior, anglés i tallers de Serveis
Socials - Gimnàs antic i Espai Cultural (regidories d’Esport, Educació
i Serveis Socials).
5 d’octubre
·	Inici del curs de valencià mitjà - Espai Cultural (regidoria d’Educació).

Els tres ajuntaments han aprovat en els diferents plens municipals de setembre el conveni
de col•laboració per a optar a projectes i programes europeus. En concret s’opta al dedicat
a l’Estratègia de Desenrotllament Urbà, Sostenible i Integrat (EDUSI) que té com a objectiu
l’adaptació dels tres nuclis urbans al nou marc
territorial que està definint la Generalitat amb

els diferents plans d’acció territorial i dins de l’entorn protegit de l’horta. Es pretén potenciar: accions
d’innovació, desenrotllament i investigació (I+D+I),
l’impuls d’economies baixes en carboni, medi ambient i eficiència energètica, ocupació i mobilitat
laboral, i pobresa i inclusió social.El programa europeu permet inversions de fins a 10 milions d’euros
que es repartixen al 50% entre la Unió Europea i el
conjunt dels tres ajuntaments durant tot el període
de vigència de l’estratègia. El conveni inclou l’encomana de la redacció de l’estratègia a la consultora Auren, amb la col•laboració de la Universitat de
València.

Comencen els cursos i
tallers municipals
Des del mes d’octubre s’han iniciat els cursos. La
regidoria d’Esports ha promogut la realització de
tallers de ioga, pilates i gimnàstica rítmica. La regidoria de Cultura ha posat en marxa cursos d’anglés,
valencià superior i mitjà. La regidoria de Serveis Socials ha iniciat al Centre Cívic tallers de la memòria,
relaxació, informàtica, “chi-Kung”, reiki, intel·ligència emocional i gimnàstica de la 3a edat.

9 d’octubre
·	Baixada de la Reial Senyera des de
l’Ajuntament - 10.45 hores.
· Acte institucional - 11.00 hores Parc de l’Hort del Comte d’Albalat.
· “Correbars” - 13.00 hores - Plaça
del Castell (regidories de Comerç i
Cultura)·
· Concert dels “Trobadorets”- 19.00
hores - Parc de l’Hort del Comte
d’Albalat (regidoria de Cultura)·
· Correfoc a càrrec dels “Dimonis de
Massalfassar”- Horari: després del
concert - Pare Salvador/carrer Major.(regidoria de Cultura).

9 d’octubre: dia del poble
valencià
L’Ajuntament d’Albalat dels Sorells ha preparat una programació especial amb motiu del 9 d’octubre, organitzada des de la regidoria de
Cultura que dirigix Marisa Gimeno. Les activitats començaran amb
la baixada de la Reial Senyera des de la finestra del consistori a les
10.45 hores, la qual es farà amb la col·laboració de les comissions
falleres. Seguidament es traslladarà al parc de l’Hort del Comte d’Albalat, on a les 11.00 hores s’iniciarà l’acte institucional. Participaran
el Cor d’Albalat dels Sorells, la Muixeranga “la Torrentina” i el Grup de
Danses d’Albalat dels Sorells. A les 13.00 hores serà la concentració
del “Correbars” , acompanyada de la xaranga “Uma”. De vesprada, a les
19.00 hores, es realitzarà el concert del grup “Trobadorets”. En acabar
hi haurà un correfoc a càrrec de la “colla de Dimonis de Massalfassar”.

13 d’octubre
·	
Projecció de “Valencians a Nova
York: Cap a la terra promesa” 19.30 hores - Espai Cultural (regidoria de Cultura).
14 d’octubre
·	Finalitza el termini per a renovar o
adquirir la targeta de Metrovalencia per a jubilats i pensionistes (regidoria de Serveis Socials).

19 d’octubre
·	“L’Espai en ruta: Col·legi Major de
la Seda” - 10.00 hores - Eixida: estació del metro (regidoria d’Educació i Cultura)
·	
Campionats de petanca, parxís i
dòmino - 17.00 hores - Centre Cívic/parc de l’Hort del Comte (regidoria de Serveis Socials)
20 d’octubre
·	Taller-xarrada: “Com ser iaios i no
morir en l’intent” - 18.30 hores Centre Cívic(regidoria de Serveis
Socials)
21 d’octubre
·	Cine - 18.00 hores - Espai Cultural
(regidoria de Serveis Socials)
22 d’octubre
·	Dinar de la Gent Gran - 14.00 hores
- Pavello Cobert del Poliesportiu
Municipal (regidoria de Serveis Socials)
31 d’octubre
·	“Nit d’Ànimes” - 18.00 hores - Castell comtal (regidoria d’Educació i
Cultura)
·	“Nit d’Ànimes”: actuació de Llorenç
Giménez - 20.00 hores - Castell
comtal (regidoria d’Educació i Cultura)

15 d’octubre
·	Celebració de la 10K, 5K i proves
infantils - des de les 16.00 hores
(regidoria d’Esport).
17 d’octubre
·	
Visita al castell comtal d’Albalat
dels Sorells - 10.30 hores (regidoria de Serveis Socials)
·	Visita al museu “Huellas” de l’escultor Antonio Carazo - 12.30 hores
(regidoria de Serveis Socials)
·	Taller “Ballem junts” - Centre Cívic
- 18.00 hores (regidoria de Serveis
Socials)

La 10 k d’Albalat dels
Sorells- 15 d’octubre
La 10 K d’Albalat dels Sorells, patrocinada per la
regidoria d’Esport, se celebrarà el 15 d’octubre
pels carrers de la població. Les proves infantils començaran a partir de les 16.00 hores. En la prova
absoluta es realitzarà primer la 5 k i seguidament
la 10 K. També hi haura premis especials per als
participants en handbike i cadires de rodes. Els corredors i les corredores locals també tindran un reconeixement especial.
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18 d’octubre
·	Sessió de relaxació i “Chi-Kung”10.30 hores - parc Hort del comte
- (regidoria de Serveis Socials)

Tens una notícia
relacionada amb
el poble...
VOLS QUE LA PUBLIQUEM ?
Envian’s per correu electrònic, el
teu suggeriment, i ens posarem en
contacte amb tú...
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ELFARO

Conveni de col·laboració
Albalat-Foios-Meliana

7 i 8 d’octubre
·	Programació de la Penya Taurina
d’Albalat dels Sorells.

De l’1 al 31
d’octubre de 2016

+ info | www.albalatdelssorells.net

Campanya per a un Nadal
Sostenible (regidoria de
Medi Ambient)
La regidoria d’Agricultura i Medi Ambient, dirigida
per Sònia Clemente, ha posat en marxa una campanya de recollida de botelles de plàstic per a crear
la decoració nadalenca municipal de 2016 .Hi ha un
punt de recollida a l’escola i un altre a les portes
de l’Espai Cultural. Les botelles han de ser d’1.5 l i
s’han de portar amb tapó i sense etiqueta.

Conveni de l’obra social “la
Caixa”amb l’Ajuntament
L’obra social “la Caixa” ha fet entrega a l’Ajuntament
d’una subvenció per a patrocinar diversos projectes
.El passat 22 de setembre l’Alcalde i la directora de la
sucursal Patricia Navarro Gimeno van signar el conveni pel qual l’entitat subvencionava amb 5.600 euros
activitats de la regidoria de Serveis Socials i 2.600 euros per actes de la regidoria de Cultura. També va fer
donació de dos televisors valorats en 400 euros.

“Espai en Ruta”
(regidoria d’Educació)

Xarrada de l’alzheimer
(regidoria de Serveis
Socials)

PERIÒDIC
D’INFORMACIÓ
MUNICIPAL
Tercera època. núm.7

Comencen de nou les rutes culturals per a conéixer
la ciutat de València. El dimecres 19 d’octubre es
podrà vore de prop el recentment restaurat Col·legi de l’Art Major de la Seda. El 23 de novembre es
visitaran les instal·lacions de l’Ateneo Mercantil de
València i es coneixerà una miqueta més d’esta
destacada institució cultural valenciana. Finalment
el 14 de desembre la ruta arribarà a la casa-museu
de Benlliure.

Comença el curs de
l’Escola Matinera
(regidoria d’Educació)

Setmana de la Gent Major
(regidoria de Serveis
Socials)

Des del dia 8 de setembre l’Escola Municipal Matinera, coordinada per la regidoria d’Educació que
presidix Marisa Gimeno, està en marxa. Cada dia
desdejunen, juguen i disfruten de fer manualitats.
L’horari és de 7.30 a 9.00 hores. L’aula està situada
al C.P. “El Castell”. La monitora és Elena Guasque.

La regidoria de Serveis Socials, dirigida per Yolanda
Sánchez, ha programat la Setmana de la Gent Gran
entre el 17 i el 22 d’octubre. Hi haurà: cultura, diversió, jocs, xarrades, cine, dinar i diversió. A més podran
participar dels concursos de narracions i receptes de
cuina. Els premis seran 50 euros per a gastar en els
comerços de la població.

Preu de l’edició, 338,80 euros. 1.600 exemplars

“Sopar Estellés”
(regidoria de Cultura)
La regidoria de Cultura, dirigida per Marisa Gimeno,
va organitzar el dissabte 24 de setembre, al parc de
l’Hort del comte d’Albalat el “Sopar Estellés” amb
una destacada afluència de persones. Diferents
voluntaris recitaren poemes de Vicent Andres Estellés. Posteriorment es va oferir l’espectacle “Estellés de mà en mà” a càrrec de Borja Penalba i Francesc Anyó.
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El dijous 29 de setembre a les 18.30 hores es va
celebrar al Centre Cívic la xarrada dedicada a l’alzheimer. El seu títol era “En busca de la memoria
perdida” i estava dirigida especialment als cuidadors i familiars. L’activitat va estar organitzada per
la regidoria de Serveis Socials que dirigix Yolanda
Sánchez.

Comença el taller “Albalat
baila”(regidoria de Serveis
Socials)
El dilluns 12 de setembre a les 18.00 hores va començar al Centre Cívic el taller “Albalat baila” que
organitza la regidoria de Serveis Socials dirigida
per Yolanda Sánchez. En total hi ha 42 persones
inscrites. Tots els dilluns, a la mateixa hora, tindrà
lloc l’activitat.
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