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AGENDA 
D’ACTIVITATS

Del 5 al 30 de
setembre de 2016

 10 de setembre
·  Teatre “Una chica casi decente” - 

19.30 hores - Espai Cultural - C.P. “El 
Castell” (Clavaria del Crist 2016).

·  XXIII Nit de Rock - 21.00 hores - Parc 
de Cantavella (Col·lectiu Jove).

 12 de setembre
·  Taller “Albalat Baila” - 18.00 hores 

- Centre Cívic (regidoria de Serveis 
Socials). Continua la resta de dilluns

 14 de setembre
·  Taller formatiu: “educar para el 

ocio”- 17.30-19.00 hores - Centre 
Cívic(regidoria de Serveis Socials).

 16 i 17 de setembre
·  Programació de la comissió de fes-

tejos taurins “Centre 98”

 19 de setembre
·  Inici de la renovació de la targeta de 

metro dels Jubilats i Pensionistes - 
Espai Cultural (regidoria de Serveis 
Socials).

 21 de setembre
·  Taller relacional “dibujo en familia” – 

17.00 – 20.00 hores – Centre Cívic 
(regidoria de Serveis Socials).

 24 de setembre
·  “Sopar Estellés” - 21.30 hores - parc 

del comte d’Albalat (regidoria de 
Cultura i Educació).

 26 de setembre
·  Finalització de la preinscripció dels 

cursos mitjà i superior de valencià - 
Espai Cultural (regidoria de Cultura i 
educació).

 27 de setembre
·  Prova de nivells per als cursos d’an-

glés - matí - Centre Cívic (regidoria 
de Cultura).

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...

+ info | www.albalatdelssorells.net
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Renovació de la targeta 
del metro de Jubilats i 
Pensionistes (regidoria de 
Serveis Socials)

	 Des	del	19	de	setembre	fins	al	14	d’octubre	la	regi-
doria de Serveis Socials dirigida per Yolanda Sán-
chez començarà la renovació de la targeta del me-
tro per a jubilats i pensionistes. Els que hagen de 
traure-la	nova	hauran	d’aportar	una	fotografia.

Canvi  de la xarxa del 
carrer de Pilota

  S’ha procedit a canviar la xarxa que cobrix el ca-
rrer de Pilota la qual es trobava en molt mal estat. 
Així desapareix el perill que suposava  l’antiga xarxa 
que estava oxidada i deteriorada. Se n’ha instal·lat 
una més resistent d’acer galvanitzat i coberta d’una 
capa plàstica que garantirà el seu bon estat durant 
molts anys. La inversió de 12.796,51 euros s’ha rea-
litzat dins del programa d’Inversions Sostenibles de 
la Diputació de València de l’any 2015.

Cicle de documentals: 
“Valencians a Nova York” 
(regidoria de Cultura)

 La regidoria inicia un cicle de documentals de 
temàtica valenciana gràcies a la col·laboració del 
SARC de la Diputació de València. El 13 d’octubre 
a les 19.30 hores a l’Espai Cultural es projectarà 
“Valencians a Nova York”. Tracta la història dels 
15.000 valencians que a les primeries del segle XX 
van emigrar als Estats Units d’Amèrica i al Canadà.

Sopar Estellés (regidoria 
de Cultura i Educació) 

 La  regidoria, dirigida per Marisa Gimeno, ha orga-
nitzat	per	al	24	de	setembre	el	primer	“Sopar	Este-
lles” que se celebrarà al parc de l’hort del Comte.Hi 
haurán taules i cadires per als qui desitgen menjar 
allí. Posteriorment s’oferirà l’espectacle “Estellés 
mà a mà” de Borja Penalba i Francesc Anyó. Els in-
teressats	hauran	d’apuntar-se	a	l’Espai	Cultural	fins	
al 22 de setembre. Els qui desitgen recitar algún 
poema	poden	apuntar-se	també	allí	fins	al	dia	20.

El pregó de festes de 
Manuel Dolz va obrir les 
festes majors. 

 Les festes majors d’Albalat dels Sorells es van iniciar l’1 de setembre 
amb el tradicional acte del pregó , el qual es va realitzar des de la plaça 
del Castell. Primerament les comissions festeres, acompanyades de 
l’alcalde i dels regidors Ajuntament d’Albalat dels Sorells, van fer un 
passacarrer per la població amb el pregoner Manuel Dolz. En arribar 
a la plaça, les clavaries i la corporació municipal ocuparen l’escenari 
central que es va situar a la porta de l’Ajuntament. Des d’allí el pregoner 
va fer el seu discurs. Prèviament l’alcalde Nicolau Claramunt va iniciar 
l’acte i la regidora Yolanda Sánchez va presentar el pregoner. Després 
de les seues paraules, com és tradicional, s’escoltà l’himne d’Albalat 
dels Sorells. En acabar l’acte Manuel Dolz va signar al Saló de Plens 
en el llibre d’honor, acompanyat per tota la corporació municipal i pels 
pregoners d’uns altres anys.
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Crònica de les festes 2016
 El dilluns 29 d’agost començaren a caminar les fes-

tes majors amb el lliurament de les camisetes a les 
clavaries. El dijous 1 de setembre va ser quan s’ini-
ciaren els actes festius amb el Pregó. Seguiren les 
activitats taurines de la comissió ”El Poal” el 2 i 3 
de setembre, que ja havien estat encetades al poble 
el 12 d’agost per la penya “La que faltava”. Després 
va tocar la festa de les clavaries. La primera fou la 
de les “Filles de Maria”, iniciada amb els “Bollets” 
el 21 d’agost i que festejà el dia gran el 28 d’agost. 
Van continuar les clavaries de la Mare de Déu del 
Roser, la de la Mare de Déu dels Desemparats i la 
del Santíssim Crist de les Ànimes el 29 i 30 d’agost i 
el 3 de setembre. Entre les activitats de la Festa Po-
pular de l’1 de setembre cal destacar l’acte Jove de 
la “Banyà”, realitzat a la Gran Via del Comte d’Alba-
lat. També cal esmentar la Cavalcada Popular amb 
41	comparses	i	8	carrosses.	La	comparsa	guanya-
dora fou la titulada “Sube que te llevo” i la carrosa 
“Algo Pequeñito”. Un nou acte que es va incorporar 
amb èxit fou la “Truita Gegant”, organitzada per la 
regidoria de Festes, i en la qual es cuinaren més de 
1.200 racions. Cal destacar a més la participació 
del grup de voluntaris de Festes que ha ajudat a la 
bona realització de tots els actes municipals.

Els actes finals de la Festa: 
la processó del Crist i el 
concert de la banda de 
música

 Les festes majors tingueren un dels seus dies grans 
el 3 de setembre quan es va celebrar la festivitat del 
Santíssim Crist de les Ànimes. La clavaria va realit-
zar diferents activitats com ara jocs infantils o una 
“mascletà”	 a	 les	 14.00	 h.	 Cal	 destacar	 també	 els	
cants i les músiques populars que se li dedicaren 
al Crist al seu pas pels carrers de la població durant 
la	processó	que	s’inicià		a	les	20.45	h.	A	la	nit	es	va	
realitzar una especial discomòbil i a primera hora 
del matí un passacarrer va despertar a la població. 
El	diumenge	4	de	setembre	es	va	tancar	la	progra-
mació de les festes amb el concert que va oferir 
la Unió Musical d’Albalat dels Sorells, dirigida per 
Francisco Socuéllamos, al parc de l’hort del Comte 
d’Albalat a les 20.00 h. Entre el repertori interpretat 
cal destacar la peça que es va estrenar dedicada a 
la Penya d’Albalat dels Sorells i que ha estat com-
posta pel mestre Enrique Soria Orts. Al llarg del mes 
de setembre tancarà el calendari festiu de l’estiu la 
Nit de Rock del Col·lectiu Jove i la programació tau-
rina de la comissió de festejos taurins “Centre 98”.

Els campionats de jocs de 
taula (regidoria d’Esports) 

 La regidoria d’Esports, dirigida per Xavi Vàzquez, va or-
ganitzar el campionat de jocs de taula al Centre Cívic 
entre	el	22	i	el	24	d’agost.	El	darrer	dia	es	lliuraren	les	
copes als guanyadors. En el campionat de parxís va 
guanyar la parella formada per Carmen Tamarit i Pilar 
Ruiz	.	En	el	truc	els	primers	classificats	foren	Manuel	
Rodríguez i Ángel Moreno. El guanyadors del campio-
nat de parxís júnior van ser Iván Teruel i Aurelio García.

La Bibliopiscina Municipal 
(regidories de Cultura i 
Agricultura)

 Les regidories de Cultura i Agricultura van posar en 
marxa els mesos de juliol i agost un conjunt d’ac-
tivitats en la bibliopiscina. Cada setmana s’oferta-
ren propostes diferents amb l’objectiu de motivar 
al major coneixement de la literatura. Cal destacar 
l’ajuda de la bibliotecària de l’ajuntament de Valèn-
cia i veïna de la població Rosa María García.


