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AGENDA 
D’ACTIVITATS gener- febrer de 2017

 25 de gener
·  L’Espai en ruta: exposició de Pinazo 

al Museu de Sant Pius V  - 10.00 
hores - estació del metro (regidoria 
de Cultura i Educació).

 28 de gener
·  Presentació de la comisió fallera 

dels Sorells - 17.30 hores - Amfi-
teatre Municipal de l’Espai Cultural.

 29 de gener
·  Benedicció dels animals - 13.00 

hores - Gran Via Comte d’Albalat 
(comissió de festes de Sant Anto-
ni).

·  Repartiment de calderes - 14.00 
hores - Gran Via Comte d’Albalat 
(comissió de festes de Sant Anto-
ni).

 1 de febrer
·  L’Espai en ruta: exposició perma-

nent del MUVIM  - 10.00 hores - es-
tació del metro (regidoria de Cultu-
ra i Educació).

 4 de febrer
·  Presentació de la comisió fallera 

Els Albalatans - 17.30 hores - Casal 
faller.

 10 de febrer
·  Concert de piano - 19.30 hores - 

Amfiteatre Municipal de l’Espai 
Cultural (Associació Castell dels 
Sorells).

 17 de febrer
·  Concert de músics d’Albalat - 19.30 

hores - Amfiteatre Municipal de 
l’Espai Cultural (Associació Castell 
dels Sorells).

 22 de febrer
·   L’Espai en ruta: Museu de l’Artista 

Faller - 09.30 hores - estació del 
metro (regidoria de Cultura i Edu-
cació).

 24 de febrer
·  Presentació del llibre d’Amparo Gi-

meno “No tengas miedo, actua” - 
19.30 hores  - Amfiteatre Municipal 
de l’Espai Cultural .

·  Intercanvi de fotografies de les 
falles de l’Agrupació - 21.30 hores  
- Amfiteatre Municipal de l’Espai 
Cultural  (Falla dels Sorells).

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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“L’Espai en Ruta” 
regidoria d’Educació i 
Cultura

 La regidoria ha tret el nou programa d’excursions 
culturals. El 25 de gener es visita l’exposició que el 
Museu de Sant Pius V ha dedicat a Pinazo. L’1 de 
febrer està programada l’excursió al MUVIM dedi-
cada a aquelles persones que no ho pogueren fer 
anteriorment. El 22 de febrer la ruta és al Museu de 
l’Artista Faller i el 22 de març al Museu Militar.

“Assemblea Oberta” 
regidoria de Participació 
Ciutadana

 El 14 de gener la regidoria va realitzar la segona As-
semblea Oberta al parc del mestre Serrano amb la 
intenció de conéixer els suggeriments de la ciuta-
dania, i especialment del mes menuts, pel que fa a 
la millora dels parcs. Al llarg del matí els xiquets i 
xiquetes exposare tot el que canviarien o incorpora-
rien a estos destacats espais públics.

“Igualtat i Empoderament 
Personal” regidoria de 
Serveis Socials

 La regidoria de Serveis Socials ha posat en marxa 
l’Escola d’Igualtat i Empoderament Personal. Este 
taller presencial i gratuït per a dones pretén ajudar 
a superar les desigualtats i a l’enfortiment.  Cada di-
jous de 18.00 a 20.00 hores. el Centre Cívic acollirà 
les diferents sessions d’este projecte. 

Continuen els tallers de 
la regidoria de Serveis 
Socials 

 En el primer trimestre de l’any s’ha realitzat la nova 
matrículació per al curs del taller de la memòria i 
per als  cursos de gimnàstica per a la tercera edat 
i per a dones entre 45 i 60 anys. Novament s’ha in-
corporat el taller de ball. 

L’Ajuntament realitza 
obres de remodelació en el 
C.P. “el Castell”

 L’Ajuntament d’Albalat dels Sorells, va mamprendre per les festes de 
nadal,amb la subvenció del Pla Provincial d’Obres i Serveis de la Dipu-
tació de València, millores en el pati d’infantil. Estes consistixen en: la 
substitució de les pedres del pati per un paviment llis antiesvarant; la 
delimitació d’un espai per jugar a futbol amb un mini camp de futbol; 
el reagrupament i delimitació dels jocs infantils amb sòl de cautxú; i 
la instal•lació de pèrgoles para-sol per a oferir ombra en els mesos de 
més calor. La inversió està valorada en més de 60.000 €. Aprofitant les 
obres, també s’estan fent altres treballs de millora en les instal·lacions.

http://www.albalatdelssorells.net
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Escola d’Hivern (regidoria 
de Cultura i Educació)

 Del 23 de desembre fins al 5 de gener la regidoria 
d’Educació i Cultura va organitzar l’Escola d’Hivern 
amb la col·laboració de l’empresa local d’animació 
“Somriures”. Els xiquets i les xiquetes es divertiren 
cada dia amb manualitats, jocs i balls. A més la re-
gidoria va assumir una bonificació dels inscrits em-
padronats, la qual cosa va fer que la matrícula fóra 
més econòmica.

El Nadal a Albalat dels 
Sorells

 La nit del 24 de desembre va arribar Pare Nopel en 
trineu al municipi gràcies a la col·laboració de la fa-
lla Els Albalatans. El 5 de gener van entrar el Reis de 
l’Orient a la població, a través d’un acte organitzat 
per la comissió fallera dels Sorells. Repartiren els 
seus regals a l’Espai Cultural. Precisament allí es 
vam donar els premis als participants del Concurs 
de Betlems organitzat per la regidoria de Cultura i 
Educació.

Reparacions a l’Espai 
Cultural

 S’han realitzat diferents obres a l’Espai Cultural per 
a evitar les infiltracions d’aigua que des de fa molts 
anys han provocat danys en  diverses talles d’este 
centre cultural. L’actuació més destacada ha sigut 
la instal·lació d’una estructura metàl·lica que per-
metrà protegir la superfície acristallada i les entra-
des de l’aire condicionat per on es produïa l’entrada 
d’aigua. 

Instal·lació de 9 nous 
embornals

 S’estan instal·lant 9 nous embornals per a arreplegar 
les aigües de pluja en la zona compresa entre carrer 
Barraques i Reis Catòlics. Una zona que sempre que 
plou amb força s’inunda. Així el volum d’aigua que 
s’arreplegarà es multiplicarà i ajudarà a pal·liar l’acu-
mulació d’aigua en superfície que es produïx en eixe 
lloc per les pluges torrencials.

Programa d’oci nocturn 
alternatiu (regidories de 
Serveis Socials i Joventut)

 Les regidories de Serveis Socials i Joventut han po-
sat en marxa un programa d’oci alternatiu per a la 
gent jove a partir dels suggeriments que estos van 
realitzar. El 27 de desembre es va fer una sessió 
disco i de photocall. El 3 de gener es va realitzar 
una sessió de cine. Totes les activitats s’han realit-
zat al Centre Cívic.

Treballs de pintura viària
 S’han iniciat el treballs de pintura viària per millorar la 

seguretat al nostre poble dins de les inversions del Pla 
Provincial d’Obres i Servicis de la Diputació de Valèn-
cia. Pretén millorar la senyalització en tot el nucli urbà 
amb pintura viària i senyals verticals. La inversió total 
serà de 27.000 € amb els quals es podrà contractar 
dos persones més de la borsa de treball que l’Ajunta-
ment va crear en el seu dia. Gràcies a este tipus d’in-
versions, s’aconseguix fer un poble més segur i dóna 
uns mesos de feina a la gent que està aturada.

“Taller de la Memòria i el 
Pare Noel” (regidoria de 
Serveis Socials)

 El divendres 23 de desembre Pare Noel va arribar al 
Centre Cívic per a felicitar els alumnes del Taller de 
la Memòria. La regidora Yolanda Sánchez i la profes-
sora Susi Ortega els lliuraren un diploma. Pare Noel 
els va donar un regal a cadascuna d’elles. En l’acte 
va estar també la Treballadora Social Ángela Vallés i 
les treballadores de Cultura i Serveis Socials.

La III Sant Silvestre 
Solidària

 El 26 de desembre el grup d’atletisme “Albalat En-
trena”, amb la col·laboració de la regidoria d’Esport 
de l’ajuntament d’Albalat dels Sorells, va realitzar 
la III Sant Silvestre Solidària pels carrers de la po-
blació amb una destacada participació. Es van rifar 
obsequis entre els assistents i es convidà a xoco-
late als participants. Va participar en l’organització 
l’empresa Geiser Events.


