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AGENDA 
D’ACTIVITATS

De l’1 al 31
d’Octubre de 2017

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
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 2 al 23 d’Octubre
· Exposició d’olis i gravats de Luis 
Soler (regidoria de Cultura) a l’Espai 
Cultural.

 20 d’Octubre 
· Concert de piano (Associació Cas-
tell dels Sorells)  a les 22.00 hores  a 
l’Espai Cultural

 23 d’Octubre 
· Matí de dinàmiques i esmorzar 
amb Mara i Ainoha “Siénte más a 
gusto que un arbusto” - II Setmana 
de la Gent Gran (regidoria de Serveis 
Socials) a les 10.00 hores al Centre 
Cívic.
· Vesprada de ball i berenar - II Set-
mana de la Gent Gran (regidoria de 
Serveis Socials) a les 18.00 hores al 
Centre Cívic.

 24 d’Octubre
· Visita a la Diputació de València, 
Centre Cultural la Benefi cència i el 
MUVIM - II Setmana de la Gent Gran 
(regidoria de Serveis Socials) de les 
9.00 a les 16.00 hores.

 25 d’Octubre 
· Jornada de campionats de parxís, 
dòmino i esmorzar amb Carmen -       
II Setmana de la Gent Gran (regidoria 
de Serveis Socials) a les 10.30 hores 
al Centre Cívic.

 26 d’Octubre
· Esmorzar i taller d’activitats d’exer-
cici físic i cognitiu - II Setmana de 
la Gent gran (regidoria de Serveis 
Socials) a les 10.30 hores al Centre 
Cívic.
· Espectacle de màgia: “Hago Chas 
y… Aparisi a tu lado” amb el mag Ru-
bén Aparisi - II Setmana de la Gent 
Gran (regidoria de Serveis Socials - 
Assoc. Jubilats i Pensionistes) a les 
18.00 hores al Centre Cívic.

 27 d’Octubre
· “L’Espai en Ruta”: Centre Cultural 
Bombas Gens (regidoria de Cultura i 
Educació) a les 10.00 hores a l’esta-
ció del metro.
· Cinema “El señor Harry comparte 
piso” i lliurament de premis - II Set-
mana de la Gent Gran (regidoria de 
Serveis Socials) a les 18.03 hores a 
l’Espai Cultural.

 28 d’Octubre
· Dinar i espectacles d’acrobàcies, 
orientals i de ball amb Rocio Barba, 
Alejandro i Encarna - II Setmana de 
la Gent Gran (regidoria de Serveis 
Socials) a les 10.03 hores al Centre 
Cívic.

 31 d’Octubre
· “Nit d’Animetes” al pati del Castell 
comtal.

Presentació del Projecte 
Global d’Igualtat de 
l’Horta Nord 

 El 4 d’octubre del 2017 es va presentar el Pla 
d’Igualtat de la Mancomunitat de l’Horta Nord. 
Va moderar l’acte la regidora d’Igualtat Yolan-
da Sánchez. Inicià els parlaments el president 
de la Mancomunitat José Vicente Andreu. Va 
parlar l’alcalde Nicolau Claramunt i també els 
alcaldes de Massalfassar, Museros, la Pobla de 
Farnals i Rafelbunyol. Tancà les intervencions 
la diputada d’Igualtat Isabel García. Finalment 
es va representar la dansa “Tu Silencio”.

Renovació i adquisició de 
la Targeta del Metro de 
jubilats i pensionistes de 
FGV

 La regidoria de Serveis Socials realitza la reno-
vació i adquisició del 3 al 19 d’octubre. Enguany 
es realitza al Centre Cívic i l’horari és de 9.00 a 
12.00 hores de dimarts a divendres.

Fira de la Sostenibilitat
 Albalat dels Sorells va acollir tot el diumenge 1 

d’octubre la Fira de la Sostenibilitat en el parc de 
l’Hort del Comte. Al llarg del dia els assistents 
més menuts disfrutaren de tallers i els més 
majors conegueren les empreses, comerços i 
botigues relacionades amb la sostenibilitat. Va 
tancar-se la Fira amb l’actuació de “Germans 
Caballer i Amics”.

Xarrades de la Setmana de 
la Sostenibilitat  

 El programa de la Setmana de la Sostenibilitat 
va comptar amb les xarrades titulades: “Me-
dicina Sostenible i Salut Conscient” de Dolors 
Sanchis (Escola Kintsugi) el 28 de setembre i 
“La construcció d’un model social de mobilitat 
sostenible” d’Arnau Vilardell (Som Mobilitat) 
el 29 de setembre. Acabaren el dissabte amb 
el taller “Efi ciència energética i autoconsum” 
d’Andrés Montesinos (Som Energia).

Inauguració dels Camins 
Escolars 

 La regidoria d’Educació d’Albalat dels Sorells va iniciar el 
curs amb la inauguració dels quatre camins escolars. Des 
de cada punt inicial una dolçaina i tabal convocaren els xi-
quets i les xiquetes a participar en els passacarrers. D’eixa 
manera tan original l’alumnat entrà al col·legi. Esta activitat 
és la primera part del projecte que es realitzarà al llarg del 
curs i que permetrà crear uns camins segurs i una circulació 
més prudent dels vehicles. 
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Xarrada i Café amb 
l’especialista Ramona 
Moreno per a celebrar el 
Dia de l’Alzheimer 

 La regidoria de Serveis Socials, Igualtat i polí-
tiques inclusives d’Albalat del Sorells va cele-
brar el 22 de setembre, amb motiu del Dia de 
l’Alzheimer, una jornada d’intercanvi d’experièn-
cies d’esta malaltia. Com a convidada va estar 
l’especialista Ramona Moreno Chinchilla.

II Sopar Estellés 
 La nit del 23 de setembre el parc de l’Hort del 

Comte va acollir el II Sopar Estellés organitzat 
per la regidoria de Cultura i Educació. Diversos 
rapsodes recitaren versos del poeta. Es va ofe-
rir el muntatge musical “6 veus per al poeta”.

Xarrada “mercat elèctric 
insostenible” a càrrec 
d’Andrés Montesinos de 
Som Energia València 

 Dins de la Setmana de la Sostenibilitat, organit-
zada amb la participació de la regidoria d’Agri-
cultura i Medi Ambient, el 25 de setembre es 
va celebrar la xarrada dedicada a la insosteni-
bilitat del mercat elèctric. El ponent va ser el 
representant de Som Energia València Andrés 
Montesinos.

Taula redona “present i 
futur de l’horta” 

 El 26 de setembre es va realitzar al pati del castell 
comtal la taula redona “Present i futur de l’Horta”, 
dins de les jornades realitzades amb motiu de la 
Setmana de la Sostenibilitat. Hi participaren Da-
niel Ruix (síndic de la Reial Séquia de Montcada), 
Vicent Marco (llaurador ecològic), Toni Devís (llau-
rador ecològic) i Salva Claramunt (president de la 
Cooperativa Sants de la Pedra d’Albalat dels So-
rells). Va estar moderada per Joan Ramon Peris 
(president de l’IVIFA).

Taller “evolució 
energètica” per Salva 
Moncayo (Aeioluz) - 
vestíbul del Centre Cívic 

 Dins de les activitats de la Setmana de la Sos-
tenibilitat, el dimecres 27 de setembre del 2017 
es va realitzar al vestíbul del Centre Cívic el ta-
ller dedicat a l’evolució energètica impartit per 
Salva Moncayo (AeioLuz). En l’activitat es va 
ajudar a optimitzar les factures de l’electricitat, 
l’aigua i el gas.

Exposició de Luis Soler de 
pintura i gravat

 Des de la regidoria de Cultura s’ha organitzat l’ex-
posició de pintura i gravat de Luis Soler. Es podrà 
visitar a la Sala d’Exposicions de l’Espai Cultural 
fi ns al 23 d’octubre.

Cursos per a implantar 
l’administració 
electrònica

 El 26 de setembre va començar la realització 
dels cursos entre el funcionariat municipal per 
a posar en marxa l’administració electrònica en 
l’ajuntament d’Albalat dels Sorells. Actualment 
el funcionariat ja treballa amb els documents 
electrònics la qual cosa canvia  el concepte de 
l’administració i la fa més accessible.

La festa del Dia sense 
Cotxes

 El 22 de setembre des de les 17.30 hores el ca-
rrer Major es va omplir d’activitats esportives i 
de jocs tradicionals per a celebrar el Dia Sense 
Cotxes. L’acte va estar organitzat per la regido-
ria d’Agricultura i Medi Ambient i la regidoria 
d’Esports. També col·laboraren: el Nou Bàs-
quet Albalat, l’Associació Esportiva de Colpbol, 
el Club de Pilota d’Albalat dels Sorells, Albalat 
Entrena, Club d’Atletisme d’Albalat dels Sorells, 
Club de Pàdel d’Albalat dels Sorells i la Federa-
ció d’Esports i Jocs Tradicionals.


