Tancament de la XXX
Trobada d’Escoles

AGENDA
D’ACTIVITATS
4 d’Agost
· Projecció “Ballerina” (regidoria de
Cultura). A les 22.30 h. al parc del
Comte d’Albalat.

El 13 de juliol es va realitzar a Albalat dels
Sorells la reunió dels alcaldes i regidors de
l’Horta Nord amb la finalitat de tancar la XXX
Trobada d’Escoles en Valencià que es va celebrar al municipi.

11 al 13 d’Agost
· Programació de la comissió de festejos taurins “La Que Faltava”.
20 d’Agost
· Taller de Fanalets (assoc. cult. “El
Portalet”). A les 19.00 h. al parc del
comte d’Albalat.
24 d’Agost
· Pregó de festes a càrrec de Juanjo
Ribes Alonso. A les 20:00h a la plaça
del Castell.

Tallers d’estimulació de
la memòria

25 i 26 d’Agost
· Programació de la comissió de
festejos taurins “Penya Albalat”.

A partir d’octubre la regidoria de Serveis
Socials posarà en marxa el taller d’estimulació de la memòria per adults jóvens
i per a la tercera edat. El taller d’adults jóvens serà el dilluns de 10.00 a 11.00 hores i el dimecres de 18.30 a 19.30 hores.
El taller de la tercera edat mantindrà els
tres grups de dimarts, dimecres i dijous.

27 d’Agost
· Programació d’actes de la festa de
la Puríssima Concepció. A les 12:00h
missa, a les 13:00h “xaranga”, a les
13:30h “Xupinàs des del balcó de
l’Ajuntament, a les 13:45h Torrada
popular al parc de l’Hort del Comte i
a les 18:00h vetlada musical amb l’orquestra “Néxus”.

La Setmana de la Joventut
vist de color a Albalat dels
Sorells

28 d’Agost
· Programació d’actes de la festa de
la Mare de Déu del Roser (clavaria
de la Mare de Déu del Roser). A les
8:00h “despertà”, a les 11:00h parc infantil, a les 16:00h parc infantil, a les
19:30h missa, a les 20:30h processó,
a les 24:00h actuació de l’orquestra
“Montecarlo” i a les 4:30h DJ Aarón
Colomino.

La regidoria de Joventut va programar els actes de la Setmana de la
Joventut del 29 de juny al 7 de juliol. Les activitats plantejades van
consistir en tallers i campionats. Els participants es van inscriure prèviament a l’Espai Cultural. El parc de l’hort del Comte va ser l’escenari principal del campionat de futbolí o del taller de batucada. També
va destacar la celebració de la segona edició de l’Albalat Color Fest
realitzat al voltant del recinte dels paellers municipals. La Joventut va
gaudir del color i de la música acompanyada d’un muntatge d’animació.

Taller “Albalat baila” des
del 2 d’Octubre
Pel mes de juliol es va tancar el curs del taller “Albalat baila”, organitzat per la regidoria
de Serveis Socials. El 2 d’octubre començarà
novament. Es realitzarà tots els dilluns fins a
desembre. Hi haurà dos grups: a les 18.00 hores i a les 19.00 hores.

29 d’Agost
· Programació d’actes de la festa
de Sant Gil (clavaria de Sant Gil). A
les 11:00h parc infantil, a les 13:00h
Festa de la cervesa, a les 16:00h
parc infantil, a les 19:30h missa, a les
20:30h processó a les 24:00h orquestra “Vértigo”.

De l’1 al 31
d’Agost de 2017
30 d’Agost
· Programació d’actes de la festa
de la Mare de Déu dels Desemparats( clavaria de la Mare de Déu dels
Desemparats). A les 7:00h rosari de
l’Aurora, a les 8:00h Missa d’Infants,
a les 9:30h repartiment de xocolate, a
les 10:30h parc infantil, a les 17:30h
ofrena de flors i fruites. a les 20:30h
processó i després de sopar Dj Chistian Pérez.
31 d’Agost
· Programació d’actes de la Festa
Popular (ajuntament d’Albalat dels
Sorells). A les 13:00h Festa Jove de
la “Banyà”, a les 17:00h Cavalcada
Popular, a les 20:30h Nit de les Paelles i a les 24:00h actuació de l’orquestra “Modena”.
1 de Setembre
. III Concurs de truites gegants (assoc. de Jubilats). A les 11:00h al parc
del comte d’Albalat.·
Programació d’actes de la baixada
del Crist de les Ànimes A les 20:00h
eixida cap al cementeri.
Ball de Disfresses amb l’orquestra
“Pekado” (Clavaria de la Mare de
Déu dels Desemparats). A les 24:00h
al parc del comte d’Albalat.
2 de Setembre
· Programació d’actes de la festa
del Crist de les Ànimes. A les 12:00h
missa, a les 20:45h processó, a les
24:00h actuació del mag “Yunke” i
del monologuista Óscar Tramoyeres.
3 de Setembre
· Concert de fi de festes de la Unió
Musical. A les 19:30h al parc del
comte d’Albalat.
8 al 9 de Setembre
· Programació de la comissió de
festejos taurins “El Poal”.
15 al 16 de Setembre
· Programació de la comissió de
festejos taurins “Centre 98”.

Projecte per a un nou
model energètic
Els ajuntaments d’Albalat dels Sorells,
Foios i Bonrepòs i Mirambell van presentar el 18 de juliol el projecte conjunt
EcoooLocal per a posar en marxa plans
específics d’eficiència energètica a través de la cooperativa valenciana AeioLuz
i l’empresa sense ànim de lucre Ecooo.

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

16 de Setembre
· XXIV Nit de Rock (Col·lectiu Jove),
a les 11:00h jocs infantils 21:00h
Batucada Borumbaia 22:00h actuacions.

+ info | www.albalatdelssorells.net

Cursos de Natació

Partido Popular
Estimad@s vecin@s:
Nos encontramos a las puertas de la llegada de
nuestras ﬁestas patronales, momento de alegría
y disfrute para nuestros vecinos después de un
año de intenso trabajo. Es el momento para disfrutar de los distintos actos organizados por las
clavarías, peñas taurinas, asociaciones y de reconocer el intenso trabajo que realizan a lo largo
del año con el único objetivo, que sean del agrado y cuenten con la participación de todos los
vecinos.

PERIÒDIC
D’INFORMACIÓ
MUNICIPAL
núm.14

Nos encontramos en el ecuador de la legislatura,
desde que hace dos años, Compromís y el Pspv
pese a no ganar en las urnas con un pacto de
despacho, desbancaron al PP del gobierno del
ayuntamiento de Albalat. Un pacto que pasados
dos años ha quedado claro que no tenía proyecto
de futuro para nuestro pueblo y que lo ha sumido en el estancamiento, encaminando todas las
actuaciones del Ayuntamiento al postureo y la
organización de actos cargados de un trasfondo
de adoctrinamiento sectario. Dos años han bastado para evidenciar las malas relaciones entre
los socios de gobierno y que el ayuntamiento
sea como Massamagrell, cada u pa dell.
Proyectos importantes para nuestro pueblo se
han visto paralizados por la falta de actuación e
inactividad, vecinos que con sus casas nuevas
terminadas, no pueden habitarlas por no completarse la urbanización y carecer de suministros.
El mayor proyecto de nuestro pueblo paralizado
desde que se construyó el primer ediﬁcio, caducándose la licencia de obras ante la falta de acción de la alcaldía. Los parques poco a poco van
perdiendo su esplendor ante la falta de cuidado,
planta que se muere, planta que no se repone y
estos son “ els verds”.

Preu de l’edició, 871,20 euros. 1.600 exemplars

ió
Ediccial
Espe

Las obras de la Calle Mayor paralizadas y con
los 120.000€ que les dejamos han ejecutado un
tercio de lo previsto y con la tubería mal ejecutada ya que no se vacía por no hacer bien las
pendientes. Otra subvención para arreglar el patio del Castell, han tardado dos años en enviar la
documentación, ja vorem quan comença.
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En el colegio quieren imponer el adoctrinamiento
absoluto, apoyados en una presidenta del Ampa
candidata de su partido, que lejos de defender
los intereses de TODOS, se pliega a los intereses
y directrices de Compromís politizando la educación de nuestros hijos y propiciando con su
voto cambios en la dirección del centro y en el
modelo educativo.

En la piscina municipal es realitzen diferents
cursos de natació els mesos de juliol i agost
organitzats per la regidoria d’Esports. Són impartits pels socorristes i estan dedicats a la
iniciació, al perfeccionament i a l’aquagym.

Juliol Esportiu

Los que decían que venían a salvar a las personas, se dedican a salvarse a ellos y a los suyos.
Todos hemos visto a padres, ti@s e hijos de concejales trabajar para el Ayuntamiento como a familiares de candidatos de los partidos que nos
“gobiernan”, sectarismo en estado puro.
Nos han subido el agua una media de 20€ por
recibo, la contribución un 3%, y nos volvieron
a poner la tasa de basura, han subido la escola
d’estiu e hivern y ahora nos cobrarán hasta por ir
a los paelleros y todo esto para pagar sus saraos
como el de las “ trobaes” que nos costó a todos
los vecinos cerca de 20.000€. Lo importante es
lo suyo, y lo relacionado con su ideología, para
eso no falta ni dinero ni esfuerzos, ahora bien
para el resto de asociaciones del pueblo, todo
son problemas y falta de colaboración como han
podido comprobar durante estos dos años.
Llegados a este punto, solo nos cabe que desearles a todos un feliz verano, a los que tengan
las vacaciones por delante, que las disfruten intensamente.
A los clavarios y a las peñas, que todo salga como
lo han pensado y que disfruten de sus ﬁestas. Y
para todos que las ﬁestas de este 2017, sean las
mejores, que las disfrutemos intensamente, en
armonía y que refuercen las relaciones de nuestros vecinos.
BON ESTIU I BONES FESTES!

La regidoria d’Esports va organitzar el Juliol Esportiu entre els dies 3 i 14 amb diferents campionats de bàsquet, tenis, pàdel,
futbol sala i natació. El 14 de juliol es van
lliurar els diferents trofeus al pavelló cobert municipal.

Juliol a la Fresca
La regidoria de Cultura i Educació va realitzar
el mes de juliol tot un programa d’activitats
els divendres a la nit al parc de l’hort del Comte. Va actuar el quartet de jazz 4Val, la bigband Enjazzats, el grup de teatre OllaXunta i
el grup de folk “Tres Fan Ball”.

Cine a l’Estiu
La regidoria de Cultura i Educació ha preparat dos projeccions cinematogràfiques
per a l’estiu. El 23 de juliol es va projectar
“Recordant entre el Molí i el Quadrat” dedicat a Carmen “la Molinera”. Va formar part
del festival “Amfibi” i està realitzat per la
funció “Assut”. El 4 d’agost, dins del programa “Cienquantamilulls” de la Mancomunitat de l’Horta Nord, es projectarà la
pel·lícula “Ballerina”.
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Grup Municipal
Coalició Compromís
De nou estem davant una edició de El Faro especial, on tenim l’oportunitat de dirigir-se als veïns
i veïnes del nostre poble. Estes edicions especials ens venen molt bé per a parar un segon i reﬂexionar de les feines que hem fet en els últims
mesos.
En els últims mesos hem viscut moltes activitats
al nostre poble, estem molt orgullosos de que
cada vegada més Albalat siga un poble viu, que
ix al carrer i participa. A part de les activitats que
organitzen els nostres regidors i que ja estan
consolidades, com Albalat en Dansa, Juliol a la
Fresca, Concerts, Teatre, Juliol Esportiu, la 10K,
el Nadal Sostenible....enguany hem tingut l’ocasió d’organitzar les XXX Trobades d’Escoles en
Valencià, on tot el grup municipal de Compromís
ens vam volcar per a què les 14.000 persones
que ens visitaren pogueren conèixer el nostre
poble i gaudir de la festa. També participàrem de
l’organització del Centenar del Auroros on també
participaren més de 450 persones. Estes activitats ens demostren que el poble d’Albalat pot ser
un gran poble, acollidor, amb moltes coses que
oferir als que venen a conèixer la nostra història i
patrimoni. Els regidors de Compromís estem satisfets de la resposta del veïnat davant les activitats que organitzem i això ens porta a continuar
treballant i esforçant-nos pel nostre poble.

subvencions per al IBI i una rebaixa en la taxa del
fem que entrarà en vigor al 2018.
Per altra banda entem treballant molt en optar als
fons europeus des de diferents projectes com
L’EDUSI. Hem encetat les accions per canviar el
model energètic del nostre municipi, el que ens
farà ser més sostenibles i estalviar diners. Estes
feines no es veuen però també dediquem moltes
hores per fer del nostre un poble referent en tots
els sentits.
Estos dies comencen les festes del nostre poble
i la gent de Compromís estarem a les places i
els carrers, al pregó, a la banyà i a les paelles, al
ball de disfresses i la cavalcada, acompanyant
als festers i gaudint de la música,… un parèntesi
en les obligacions diàries per fer poble i gaudir
de la companyia d’amics i familiars.
BONES FESTES!

Els nostres regidors, a banda de les activitats
de carrer també passen moltes hores al despatx, fent gestions. La gestió que més preocupa
sempre al veïnat sempre és la econòmica, i és
normal, al cap i a la ﬁ són els diners de tots i
totes. Dir-vos que el tancament del pressupost
del 2016 ha sigut positiu, que complim la regla
del gasto, és a dir que ens hem gastat menys
diners dels que podíem haver gastat, i a més tenim un superàvit de 28.912,88 €. Este resultat no
és casualitat, és l’esforç dels nostres regidors i
regidores per gestionar de forma eﬁcient les
seues àrees. El resultat de la bona gestió es veu
reﬂectit en els pressupostos del 2017 on hem
pogut destinar més de 100.000€ a les persones.
Més de 61.000€ en subvencions i ajudes socials,
40.000€ per a la contractació de veïns i veïnes,
12.000€ per a foment del comerç local, a més de
3
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PSPV-PSOE
Estimados/as vecinos/as
Las Fiestas ya están aquí. Momento de encuentros y reencuentros. De alegría y de ganas de divertirse. De ocupar la calle y convertirlo en lugar
de convivencia y armonía. Tiempo para compartir el pregón, el castillo de fuegos artiﬁciales, una
cena a la fresca, las orquestas…o los disfraces.
El Partido Socialista, os invita a que salgáis a la
calle a llenarla de solidaridad y hermandad. Porque somos un pueblo amable, acogedor y nos
gusta hacer partícipe de ellas a todos los que
hoy en día forman parte de esa gran ilusión que
se llama Albalat dels Sorells.
Con esa ilusión y ganas en el ayuntamiento seguimos gestionando vuestras necesidades y demandas con las que nos comprometimos. Por
eso el Presupuesto 2017 que hemos elaborado
pretende el crecimiento, la creación de empleo
y el bienestar social con el que deseamos dar
respuesta a vuestras prioridades y necesidades. Gran dotación económica para el empleo y
ayudas directas de emergencia social. Tenemos
que subrayar como novedad las ayudas al IBI,
Cheque-Bebe, escolarización de 0 a 3 años, víctimas de violencia de género y los Programas de
intervención social como son: refuerzo escolar,
atención a la diversidad, mayores, mujeres y prevención e inclusión.
Tenemos que destacar el gran impulso económico que hemos recibido de la Generalitat y la
Diputación de Valencia que nos permite mejorar
la gestión económica municipal en los gastos
corrientes, las mejoras de las instalaciones del
Colegio y en el municipio, las contrataciones
gratis a jóvenes durante todo el año a través del
programa de AVALEM JOVES y las becas de la
Dipu.
Por otra parte, reconocer la buena gestión que
realizamos en la Mancomunitat de l´Horta Nord.
El ahorro sustancial que hemos conseguido en
la gestión de la recogida de basuras nos va a
permitir reducir la tasa a todos/as los/as con
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tribuyentes, así como, boniﬁcaciones del 50% a
parados de larga duración y jubilados con escasas pensiones.
Pero el principal objetivo socialista cuando entramos en este gobierno ha sido y es crear puestos de trabajo a través de diversos mecanismos,
la creación de la bolsa de empleo social para
dar oportunidades a parados de larga duración,
mujeres y jóvenes; así como, defender la estabilidad laboral del personal municipal y su promoción profesional. Se han solicitado varias subvenciones, la ultima, para la contratación de diez
personas a través del ENCORP. La instalación
del aula de informática de Servicios Sociales ha
dado repuesta formativa a más de cien personas
en la búsqueda activa de empleo.
Se ha dinamizado la actividad, cultural, social y
deportiva para todas las personas del municipio
con actividades diversas formativas y lúdicas,
bailes, excursiones, talleres… y semanas temáticas como: Semana de la juventud, Mujer, Cultural, Mayores, Deportiva, Contra la Violencia de
Género…Encuentros de, “Escuelas en Valenciano”, ”Los Auroros” “Conciertos Musicales, corales y de danzas”, días reivindicativos: “Albalat
per la Diversitat y per el ORGULLO LGTBI” en ﬁn,
y mucho mas…que no tenemos tanto espacio
para detallar. Y todo a pesar de la gran deuda
que nos dejó en herencia el gobierno del PP. Una
deuda que seguimos pagando.
Nuestro agradecimiento a todos los colectivos
e instituciones de nuestro pueblo que han colaborado en la organización y desarrollo del Programa .Y sobre todo a los festeros que tantas
facilidades e interés han demostrado para hacer
posible la ﬁesta.
Felices ﬁestas 2017 Albalatans y Albalatanes.
¡DIVERTIROS!
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Representació del taller de
teatre d’Alejandro Tortajada
L’Amfiteatre Municipal de l’Espai Cultural va
acollir el 30 de juny la representació de l’obra
“Esperando la Carroza” del taller de teatre
d’Alejandro Tortajada al qual dóna suport la
regidoria de Cultura i Educació.

Asfaltat el camí del
Mosquit i el Pont de Cuiper
L’Ajuntament ha decidit utilitzar el Pla de
Millores de Camins Rurals de la Diputació
de València per a asfaltar el camí del Mosquit i de la baixada del Pont de Cuiper, amb
la finalitat d’atendre les demandes que va
realitzar el Consell Local Agrari a la regidoria d’Agricultura i Medi Ambient.

Entren a treballar en
l’Ajuntament els becaris
de la Diputació i els
subvencionats
Des de l’1 de juliol estan becats en pràctiques en l’Ajuntament Daniela Albarado, Edgar Mirasol, Gema Bueno,
Iván Rodríguez, Laura Espinosa, Mirian Ponce i Neus
Cebrián. Ells treballaran tot el mes en diverses dependències municipals. Tres n’estan subvencionats íntegrament per la regidoria de Formació i Ocupació.

Festa de Sant Fermí
La regidoria de Joventut va organitzar, dins
de la Setmana de la Joventut, la festa de
Sant Fermí al carrer de les Escoles el 7 de
juliol. Seguidament es va realitzar un berenar per als participants.
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Final de curs dels grups de
la Memòria per a Jóvens
Han acabat les classes dels dos grups del taller d’estimulació a la memòria per a persones
jóvens, organitzats per la regidoria de Serveis
Socials. A partir d’octubre es posaran en marxa els nous tallers.

S’inicia el programa
Mantín-te en forma per
l’estiu
La regidoria de Serveis Socials ha posat en
marxa el programa “Mantín-te en forma” per
a este estiu. La iniciativa és el primer any
que es convoca. Esta completa els distints
tallers d’activitats físíques que es realitzen
al llarg del curs.

Bibliopiscina
Este estiu novament la regidoria de Cultura i
Educació obri la Bibliopiscina. Esta situada en
la piscina municipal descoberta. L’horari serà
de 16.00 a 19.00 hores. És una oportunitat per
a llegir i refrescar-se alhora. A més realitzarà
diferents activitats que periòdicament s’anunciaran.

Escola d’Estiu
Del 3 al 28 de juliol va realitzar-se l’Escola d’Estiu, organitzada per la regidoria de
Cultura i Educació amb la col·laboració de
l’empresa Somriures. Més de 80 xiquets i xiquetes disfrutaren d’un mes amb diferents
activitats que s’han desenrotllat en les instal·lacions del C.P. “el Castell”.
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