AGENDA
D’ACTIVITATS

Visita al castell comtal
dins la Setmana del major

3 de novembre
·	Projecció del documental “14 d’octubre de 1957: el dia que parlaren
les pedres” - 19.30 hores - Amfiteatre Municipal de l’Espai Cultural
(regidoria de Cultura i Educació).

La Setmana de la Tercera Edat, organitzada per la
regidoria de Serveis Socials dirigida per Yolanda
Sánchez, va començar el programa d’activitats el
dilluns 17 d’octubre amb una visita al palau comtal
d’Albalat i al Museu “Huellas” d’Antonio Carazo.En
este recorregut estigueren acompanyats pel tècnic
de Cultura, qui els va descriure les caracteristiques
d’eixe destacat edifici del gòtic civil valencià.

4 de novembre
·	
Inauguració de l’exposició “Flors
i mes” de Miquel Hurtado - 18.30
hores - Sala d’Exposicions de l’Espai Cultural.
13 de novembre
·	
Representació teatral de l’obra
“reencuentros” de l’ETC de la Marina Alta - Dénia dirigida per Jordi
Tamarit - 19.00 hores - Amfiteatre
Municipal de l’Espai Cultural (regidoria de Cultura i Educació).

Taller de relaxació i
“chi-kung”
Entre els actes de la Setmana del Major organitzada per la regidoria de Serveis Socials va destacar
la sessió de relaxació i “Chi-kung” que es realitzà
el dimarts 18 d’octubre al parc de l’hort del comte
d’Albalat. Posteriorment al Centre Cívic es va fer un
esmorzar popular d’entrepà.

Lliurament dels trofeus
dels campionats de la
Tercera Edat
El 21 d’octubre l’Espai Cultural va acollir el lliurament de trofeus dels campionats de parxís i dòmino i del concursos de relats i de receptes de cuina
tradicional de la Setmana de la Tercera Edat. Els
guanyadors foren: Antonio Martín (dòmino), Amparo Martínez-Carmen (parxís), M. Carmen Miguel
(receptes) i Miguela Araujo-Manuel Dolz (relats).

De l’1 al 30 de
novembre de 2016

15 i 16 de novembre
·	Audicions de la Unió Musical d’Albalat dels Sorells amb motiu de la
setmana de Santa Cecília - Amfiteatre Municipal de l’Espai Cultural
(Unió Musical d’Albalat dels Sorells).

Els actes del 9 d’octubre
La celebració del 9 d’octubre es va realitzar amb diverses activitats que
es feren al llarg del dia. L’acte institucional va començar a les 10.45
hores amb la baixada de la Reial Senyera des de l’Ajuntament. Posteriorment, acompanyada de la corporació municipal, les falleres majors,
entitats, veïns i veïnes fou traslladada al parc de l’Hort del Comte. Allí
actuà el Grup de Danses d’Albalat, la Muixaranga “la Torrentina” i el Cor
d’Albalat. A més del discurs de l’alcalde, es pogueren vore els saludes
d’habitants del poble que per diverses circumstàncies viuen fora de la
localitat. A les 13.00 hores es va fer el “Correbars” pels carrers amb la
companyia de la xaranga “Uma”. A les 19.00 hores va actuar el grup
“Trobadorets” al parc de l’Hort del Comte. Finalment la Colla de Dimonis de Massalfassar va realitzar un correfocs. La característica general
de totes les activitats va ser la destacada participació dels albalatans
i de les albalatanes.

18 de novembre
·	
Concert de la Unió Musical d’Albalat dels Sorells amb motiu de la
Setmana de Santa Cecília - 22.30
hores - Amfiteatre Municipal de
l’Espai Cultural (Unió Musical d’Albalat dels Sorells).
27 de novembre
·	Representació de l’obra “Una chica casi decente” del grup de teatre
local “A Espentes i Recolcons” 18.00 hores - Amfiteatre Municipal
de l’Espai Cultural (Grup de teatre
“A Espentes i Rebolcons”).

El 22 d’octubre va acabar la Setmana de la Tercera Edat, organitzada per la regidoria de Serveis Socials, amb el dinar realitzat al pavelló del Poliesportiu Municipal. Unes 400 persones pogueren gaudir
d’un menjar de germanor amb una paella gegant
la qual va ser servida amb la col·laboració de les
comisions falleres. Posteriorment va haver una actuació de ball acrobàtic amb la participació de la
ballarina local Rocio Barba. També hi va participar
el Grup de Ball de Saló d’Albalat dels Sorells.
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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...
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ELFARO

Dinar de la Tercera Edat

+ info | www.albalatdelssorells.net

La 10k d’Albalat dels
Sorells ocupa els carrers

Les activitats de la tardor de
l’Escola Municipal Matinera

El 15 d’octubre,se celebrà la 10k. Els guanyadors
foren: M. López i J.Ortiz(absoluta), M.J López i
J. Benito(locals)C. Heredia i F. Costa(veterans B)
M.J.López i J.Iglesias (veterans A) M.López i E.
Botica i Pau Segarra(sènior). En la 5K els guanyadors foren A.Muñoz i S.López i els locals N.Cebrian
i J.Lomas i en hanbike F. Tamarit. Prèviament es
realitzaven a les 16.00 h. les proves infantils.

L’Escola Matinera, dirigida des de la regidoria de Cultura i Educació de Marisa Gimeno, continua oferint noves activitats als seus alumnes. En esta estació han
volgut realitzar l’arbre de la tardor i s’han incorporat
nous jocs perquè els xiquets i les xiquetes puguen entretindre’s en les hores anteriors al començament de
les classes del C.P. “El Castell”

L’Espai en ruta al Museu
de la Seda

“Nit d’Ànimes”
La regidoria d’Educació i Cultura ha posat en marxa
per segon any consecutiu la celebració de la “Nit
d’Ànimes” el 31 d’octubre al castell comtal amb la
finalitat de recuperar esta tradició valenciana. Hi
haurà una primera sessió d’animació infantil al pati
de la residència senyorial amb la participació del
contacontes Llorenç Giménez a les 18.30 hores.
Més tard, a les 20.00 hores, es realitzarà un recorregut “terrorífic” per diverses dependències on s’escoltaran diferents relats. També una vella castanyera serà companya d’eixa vesprada d’animació.

PERIÒDIC
D’INFORMACIÓ
MUNICIPAL
Tercera època. núm.8

Este programa de rutes culturals organitzades des
de la regidoria de Cultura i Educació va realitzar
la seua primera eixida el dimecres 19 d’octubre al
recentment restaurat Museu de la Seda.Els assistents pogueren conéixer detalladament la rica ceràmica del segle XVIII que conté l’edifici, la història
del Col·legi Major de la Seda i el funcionament dels
seus telars. A més en la visita se’ls va explicar l’origen i la història del barri de Velluters.

Exposició del pintor local
Miquel Hurtado

Bases per a a creació d’una
borsa de policia local

El pintor local, restaurador i professor d’art Miquel
Hurtado inaugurarà el divendres 4 de novembre a
les 18.30 hores l’exposició “Flors i Mes” a l’Espai
Cultural.Mostrarà les seues més recents produccions relacionades amb el món de les flors i la
descripció de diversos monuments i paisatges. Es
podrà visitar fins al 12 de desembre, de dilluns a
divendres.

L’Ajuntament d’Albalat dels Sorells ha convocat una
borsa per al nomenament interí de policies locals que
susbstituirà a totes les que estiguen vigents fins a l’actualitat. Hi haurà un termini de 15 dies naturals, des de
la seu publicació en el BOP, per a presentar les instàncies.

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

Projecció el “14 d’octubre
de 1957: el dia que
parlaren les pedres”
Este documental promogut per la regidoria de Cultura que dirigix Marisa Gimeno descriu els fets més
destacats que passaren durant la riuada de la ciutat
de València de 1957. Se centra especialment en tot
allò que no es va contar en aquell moment a través
d’alguns dels seus protagonistes i testimonis.
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Continuen les obres
d’accessibilitat
L’Ajuntament està realitzant progressivament diverses obres per a millorar l’accessibilitat dels veïns
i de les veïnes. Estes estan incloses dins del Pla
d’Inversions Financeres Sostenibles que financia
la Diputació de València. Actualment s’estan fent
actuacions al voltant dels carrers de la Gran Via del
comte d’Albalat.
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