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AGENDA 
D’ACTIVITATS

De l’1 al 30
de Novembre 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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 18 de Novembre
· Audicions (Unió Musical 
d’Albalat dels Sorells) a les 
11.00 hores a l’Espai Cultu-
ral.

 24 de Novembre
· Teatre amb motiu del Dia 
contra la Violència de Gè-
nere (regidoria de Serveis 
Socials) a les 18.00 hores a 
l’Espai Cultural.

 26 de Novembre
· Concert (Unió Musical 
d’Albalat dels Sorells) a les 
18.00 hores a l’Espai Cultu-
ral.

La 10 K i 5 K d’Albalat dels 
Sorells 

 La 5K i 10 K organitzada per la regidoria 
d’Esports amb la col·laboració del Club 
Albalat Entrena i amb la participació 
dels voluntaris d’entitats esportives, la 
policia local, Protecció Civil i la brigada 
municipal es va celebrar el 28 d’octubre 
del 2017 a partir de les 17.00 hores.

La Nit d’Ànimes
 El 31 d’octubre, la regidoria de Cultura 

i Educació va organitzar diverses acti-
vitats al Castell comtal. Es van repartir 
castanyes torrades. Es realitzaren diver-
ses tallers i pogueren vore una activitat 
de llum blanca dedicada a les espanta 
criatures. A la nit, per als adults es va es-
trenar l’obra “Els meus ulls són ta casa” 
dirigida i escrita per Alex Tortajada i in-
terpretada per l’actriu Miriam Garcés. 

L’espai en ruta: Centre 
d’Art “Bombas Gens” 

 El programa cultural “Espai en Ruta” de 
la regidoria de Cultura i Educació va co-
mençar el curs amb l’excursió cultural 
el 27 d’octubre al Centre d’Art “Bombas 
Gens”. També han conegut la història de 
Marxalenes/Marjalenes i els diferents 
elements patrimonials d’eixe entorn.

Homenatge a la campiona 
de kàrting i albalatana 
Nerea Martí 

 L’Ajuntament va retre un homenatge a 
l’actual campiona valenciana de Kàrting 
en la categoria júnior i veïna d’Albalat 
dels Sorells Nerea Martí. Esta jove pilot  
ocupa la sèptima posició del campionat 
d’Espanya. 

Festa plena el Dia del poble 
valencià

 El 9 d’octubre, amb motiu del dia del poble valencià, la regi-
doria de Cultura i Educació va preparar diverses activitats 
que es realitzaren al llarg de la jornada. Es va iniciar amb 
l’acte institucional i la baixada de la Reial Senyera, acom-
panyada per la corporació i els representants de les comis-
sions falleres. En l’acte, van actuar el Grup de danses Sant 
Roc de Paiporta. Seguidament es va realitzar el correbars 
pels carrers de la població. A la vesprada va actuar el grup 
“Carraixet” i fi nalment la colla de dimonis de Massalfassar 
va protagonitzar un correfocs. 
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Taller d’exercici per als 
majors

 Entre els actes de la Setmana de la Gent 
Gran de la regidoria de Serveis Socials 
cal destacar el taller d’exercici físic i 
cognitiu realitzat el 26 d’octubre. Eixe 
mateix dia va actuar, a la vesprada, el 
mag Rubén Aparisi.

Lliurament dels premis a 
la Gent Gran

 El 27 d’octubre es va realitzar el lliura-
ment dels premis dels diferents campio-
nats que la regidoria de Serveis Socials 
va programar en la Setmana de la Gent 
Gran el dimecres 25 d’octubre. També 
s’atorgaren els premis dels concursos 
de fotografi a, receptes de cuina i relats.

Millora l’accessibilitat al 
Polígon Industrial

 L’Ajuntament ha millorat l’accés al polí-
gon industrial, el qual no comptava amb 
un pas adequat a la part de la Tendeta. 
Amb les obres que s’han realitzat, es po-
drà arribar a peu al polígon de manera 
accessible, amb un itinerari clar i marcat 
amb passos de vianants.

Obres de millora en la 
Piscina

 S’han realitzat en la piscina obres per  a 
reubicar i canviar les dutxes, així s’han 
guanyat uns  metres quadrats de gespa 
per a utilitzar. A la part del fons, s’ha guan-
yat terreny per a la gespa. S’ha eliminat 
part del paviment que hi havia. També s’ha 
sanejat i netejat el sol que hi ha quedat.

Treball de manteniment 
en el Cementeri

 Estos últims dies s’han fet treballs de 
manteniment en el cementeri parroquial 
i local. Tant a l’interior com a l’exterior 
s’han lluït parets que estaven deteriora-
des. També s’han pintat parets i portes 
d’accés al recinte.

Dinar de germanor de la 
Gent Gran

 El 28 d’octubre del 2017 es va tancar la II 
Setmana de la Gent Gran organitzada des 
de la regidoria de Serveis Socials amb un 
dinar de germanor al pavelló del poliespor-
tiu municipal. A més hi va haver ball, diver-
ses sorpreses i actuacions acrobàtiques.

Vesprada de ball en la 
Setmana de la Gent Gran

 El dilluns 23 d’octubre es va iniciar la II 
Setmana de la Gent gran, organitzada 
des de la regidoria de Serveis Socials 
amb un matí de dinàmiques coordinat 
per Mara i Ainoha. A la vesprada es va 
fer ball i berenar. 

La Gent Gran visita la 
Diputació

 El 24 d’octubre va continuar la II Setma-
na de la Gent Gran de la regidoria de 
Serveis Socials amb una visita a les ins-
tal·lacions de la Diputació de València 
en la qual va estar present la regidora 
Yolanda Sánchez. L’acte va acabar amb 
un dinar.


