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Audicions de la Setmana 
de Santa Cecília

 El 18 de novembre es van realitzar les au-
dicions de les escoles de música. Amb 
este acte, es va iniciar el programa de la 
Setmana de Santa Cecília organitzada 
per la Unió Musical d’Albalat dels Sorells.

Concert de Santa Cecília 

 El 26 de novembre  la Unió Musical d’Albalat 
dels Sorells va celebrar el tradicional concert 
de Santa Cecília a l’Amfiteatre Municipal de 
l’Espai Cultural, esta vegada amb motiu del 30 
aniversari de l’entitat. Va comptar amb la nove-
tat que es presentà el nou president de l’entitat 
Antonio Barranquero i també el director Enri-
que Soria.

Xarrada “Familia, Redes 
Sociales y Medios de 
Comunicación”  

 La regidora de Serveis Socials i Igualtat 
va organitzar la xarrada “Familia, Redes 
Sociales y Medios de Comunicación” a 
càrrec de Dafne Julia  Bianchi. Va ser el 4 
de desembre al Centre Cívic. L’objectiu va 
ser aprendre a usar responsablement les 
xarxes socials i internet.

Lliurament dels premis del 
“Correbars” 

 Les regidories de Cultura i Comerç van lliu-
rar els premis del “Correbars” realitzat amb 
motiu del dia del poble valencià. El premi a la 
millor tapa va recaure en el bar “la Fogaine-
ta” i a la millor presentació en el bar “Centre 
Cívic”.
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AGENDA 
D’ACTIVITATS

De l’1 al 31
de Desembre de 2017

 22 Desembre
· Concert de Nadal dels Auroros 
d’Albalat. A les 19.00 hores a l’esglé-
sia dels Sants Reis.

 23 Desembre
· Vistia del concurs de betlems (re-
gidoría de Cultura i Educació). A les 
16.00 hores.

 24 Desembre
· Arribada de pare Noel (comissió 
fallera “Els Albalatans”). A les 18.00 
hores al Pati del Castell Comtal.

 28 Desembre
· Nadales pels carrers de la pobla-
ción (Unió Musical d’Albalat dels 
Sorells – Cor d’Albalat). A les 19.00 
hores.

 29 Desembre
· San Silvestre. A les 18.00 hores 
(Club Albalat entrena-regidoria d’Es-
ports)

 5 de Gener
· Arribada dels Reis Mags a Albalat 
dels Sorells (comissió dels Sorells). 
A les 18.00 hores a l’estació del me-
tro.

    

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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JA ÉS NADAL!
 Albalat dels Sorells s’ompli estos dies d’activitats organitza-

des per entitats i per l’ajuntament que fan viure les festes de 
Nadal. Hi haurà actes musicals, esportius i culturals. A més 
l’Ajuntament ha tornat a apostar per la celebració d’unes 
festes sostenibles amb la decoració en els carrers i places 
i la plantada d’un arbre amb botelles reciclades. Des del El 
Faro desitgem els veïns i les veïnes Bon Nadal i Bon Any.
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    Estimados/as vecinos/as

Llegan las fi estas de Navidad, unas fechas que 
invitan a soñar, a jugar y a desear. Unas fi estas 
donde se celebra la Solidaridad y la Humanidad, 
unos días para buscar y encontrarnos con la 
compañía de los otros. En Navidad todo cambia, 
cambia hacia un mundo mejor, hacia una socie-
dad más justa y más acogedora. 

Durante esta legislatura las políticas públicas 
sociales de igualdad de oportunidades que ini-
ciamos el Partido Socialista en Albalat se siguen 
consolidando. Gracias a vuestra implicación  
colaboración y participación, Albalat está cam-
biando. 

Está cambiando pensando en vosotros y voso-
tras, desarrollando importantes medidas socia-
les de manera positiva, activa y decisiva, para 
proteger a las personas que más lo necesitan, 
pero sin dejar de lado a ningún sector de la po-
blación.

Hemos puesto en marcha y consolidado para 
toda la población:

SEMANAS TEMÁTICAS de sensibilización, con-
cienciación y lúdicas: ya vamos por la Tercera 
edición de la Semana de la Mujer, de la Juven-
tud, de Mayores, de LGTBI y contra la Violencia 
de Género. Sin olvidarnos de la organización y 
gestión de Las Fiestas Patronales.

TALLERES SERVICIOS SOCIALES, “ALBALAT 
ACTIVO”: Mantente en forma, Memoria para 
mayores y para adultos jóvenes, Informática, 
Entrenamiento Físico y Cognitivo, Descubre tus 
emociones… y en especial destacar “ALBALAT 
BAILA”, con una participación de más de cien per-
sonas que nos ha llevado a realizar cuatro turnos 
a la semana. SUBVENCIONES: al Bono-Metro, a 
Guarderías Infantiles y para el IBI (contribución 
de la casa) REFUERZO EDUCATIVO GRATUITO 
para los niños más necesitados, impartido por 
una psicóloga y una educadora social. Atención 
psicosocial individual y a las familias. 

INCREMENTAR Y CONSOLIDAR PUESTOS DE 
TRABAJO. Bolsas de trabajo, transparente, para 
todos los desempleados. AVALEM JOVENS, 
AVALEM EXPERIENCIA… y MUCHO MÁS. 

Y ya por último, solo nos queda agradeceros 
vuestra confi anza y desearos: 

¡¡BON NADAL!!                                                      
Equipo Socialista de Albalat dels Sorells

Visita dels jubilats de la 
comarca 

 Els representants de les entitats de jubilats 
i pensionistes de la comarca pogueren du-
rant la reunió del 22 de novembre del 2017 
realitzada a l’Ajuntament, conéixer el pa-
lau-castell comtal. Estigueren acompan-
yats per l’alcalde Nicolau Claramunt i la 
regidora de Serveis Socials Yolanda Sán-
chez.

Clownconferència “Quien 
bien te quiere, te hará reir”

 Dins de la programació d’actes de la Setmana 
contra la Violència de Gènere organitzats per 
la regidoria de Serveis Socials, el divendres 
24 de novembre del 2017 es va programar 
la clownconferència “Quien bien te quiere, te 
hará reir” al Centre Cívic.

Nou material per a 
l’Escola Matinera

 La regidoria d’Educació ha invertit en la 
compra d’un nou material per a potenciar 
la psicomotricitat i l’intel·lecte dels xiquets 
i de les xiquetes de l’Escola Matinera. Este 
servici permet a les famílies de la localitat 
deixar l’alumnat del C.P “El Castell” a partir 
de les 7:30 hores.

Mural “Di no perquè totes 
les dones tenim nom”  

 La regidoria de Serveis Socials va programar 
el 22 de novembre, dins dels actes de la Set-
mana Contra la Violència de Gènere, la repre-
sentació d’un mural col·lectiu titulat “”Di no, 
perquè totes les dones tenim nom.” Va parti-
cipat tot l’alumnat dels diferents tallers orga-
nitzats des de la regidoria.
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Y que!!!?

Hace tiempo que desde el Partido Popular de 
Albalat, venimos denunciando la manipulación 
que desde Compromís y a través de la presiden-
ta del Ampa se viene haciendo de la educación 
en el colegio de nuestro pueblo. Tras la fi naliza-
ción del pasado pleno de septiembre volvimos 
a acusar al Sr. Alcalde de colocar a personas 
afi nes dentro del Ampa con el objetivo de mani-
pular la educación y la repuesta que recibimos, 
no da lugar a dudas. Con un tono chulesco y no 
falto de soberbia el alcalde respondió Y QUE!!!?.  
Una respuesta que supone la aceptación de 
nuestras acusaciones y que les da igual porque 
para ellos el fi n justifi ca los medios. Es la forma 
de actuar de los nacionalistas que se repiten en 
todos los lugares donde gobiernan o han gober-
nado, controlar la educación y adoctrinar a los 
más pequeños para generar una base social que 
con los años den soporte a sus pretensiones in-
dependentistas y sus consecuencias están más 
de actualidad que nunca con la situación que se 
está viviendo ahora en Cataluña. Compromís no 
lo podemos obviar, son primos hermanos de Es-
querra Republicana de Catalunya y que el objeti-
vo, como han defendido y tienen en sus ideales 
es la conformación de los “Paisos Catalans”.

Para ello no escatiman en sus esfuerzos, si hay 
que gastarse 20.000€ en les Trovaes de Esco-
les y llenar la plaza de Cuatribarraes, pues se 
gastan, si hay que llenar el pueblo de actos con 
trasfondo pancatalanista pues se hacen, si hay 
que llenar la biblioteca de libros guerracivilistas 
y llenos de trasfondo político pues se llenan las 
estanterías, y si hay que quitar la nit de la torrá al 
pueblo la cambian por el Sopar Estellés que es 
ideológicamente más afín.

El siguiente objetivo es controlar los medios de 
comunicación, para ello no han dudado en co-
locar un buen puñado de radicales independen-
tistas al frente de la nueva televisión pública de 
todos los valencianos. Una directora que era 
delegada de Tv3 en valencia y redactora del pe-
riódico independentista Avuí y una subdirectora 
exconsellera Balear de Mes gran defensora de la 
formación del Paisos Catalans.

Lo demás da todo igual, que nos han subido 
el agua, la contribución, la basura y las tasas             
Y QUE!!!?

Que hay viviendas más de dos años en nuestra 
localidad y los propietarios ven cómo sus in-
muebles sufren vandalismo con grafi tis y des-
perfectos en sus fachadas sin poderlas ocupar 
por inacción o trabas por parte del ayuntamiento           
Y QUE!!!?

Que han paralizado un pueblo que había cogido 
la senda del crecimiento y el desarrollo sumién-
dolo en la inacción y en la falta de proyectos de 
futuro Y QUE!!!?

Que nuestros parques y jardines se van deterio-
rando Y QUE!!!?

Y es que lo importante para ellos es sentar las 
bases y poner los cimientos para hacer “País” 
para seguir el camino marcado por sus amigos 
los independentistas catalanistas.

No queremos desaprovechar la oportunidad, 
para felicitar a todos nuestros vecinos la Navi-
dad y desearos a todos un feliz año 2018 lleno 
de paz, amor, salud y trabajo.

Bon Nadal i feliç 2018 

Partido Popular
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   Grup Municipal 
   Coalició Compromís

    

    Si des del grup municipal haguèrem de resumir 
l’any que s’acaba en una frase seria:  ALBALAT 
JA ÉS UN REFERENT.

El nostre poble ja és un referent després  que 
més de 20.000 persones l’hagen visitat enguany. 
Visites que vingueren gràcies a la Trobada d’Es-
coles en Valencià, al Centenar dels Auroros, al 
festival AlbalatEnDansa, a les visites organitza-
des per diverses associacions a visitar el nostre 
palau, a les persones que passaren per la Fira 
de la Sostenibilitat, a la 5K i  10K, a les famílies i 
amics que aprofi ten el cap de setmana per acos-
tar-se a vore el nostre patrimoni i el seu entorn. 
A més d’una gran varietat de activitats Culturals i 
Esportives que fan que la gent s’aprope a Albalat 
i el conega.

Continuament desde l’opocició del Partit Popu-
lar, ens critiquen moltes d’estes accions i ens 
recriminen que són “fi estas i saraos”, nosaltres 
podem dir amb la cara ben alta que NO! Consi-
derem que estes accions són una inversió de fu-
tur, perquè a poc a poc tota la gent que passa, o 
que llig la premsa es dóna compte que Albalat és 
un lloc atractiu i venen, i encara en vindran més, 
i això farà créixer els comerços, els llocs d’oci, 
l’hosteleria, i l’economia en general del nostre 
municipi.

Pensem també que les xicotetes coses són 
les que canvien el món i això hem fet. Xicote-
tes coses que ens duen grans resultats. Coses 
com la pintura vial, els camins escolars segurs, 
el rebaixament de les voreres, la regulació del 
trànsit… fan del nostre, un poble on la mobilitat 
cada vegada siga més fàcil i segura tant per als 
vianants com per als vehicles. Altres coses que 
canvien el món és apostar per uns edifi cis ener-
gèticament efi cients, camí que hem començat  a 
caminar però que ja va donant fruïts en forma 
d’estalvi econòmic. Apostar per energies netes i 
renovables, els vehicles elèctrics, l’ús de la bici-
cleta enceten el camí per un ALBALAT 0,0 (emis-
sions). Continuem millorant el centre escolar, 
per a que els nostres xiquets i xiquetes estiguen 
en les millors condicions per a aprendre, perquè 
ells són el futur. Hem instal·lat el primer espai 

bebè, per atendre les necessitats dels més me-
nuts. Juntament amb Foios i Meliana optem de 
nou a l’EDUSI un fons d’inversió europeu, volem 
també tindre una gran comarca. S’han posat en 
marxa noves bosses de treball, a més de les que 
ja estaven en funcionament, i molts veïns i veï-
nes han pogut treballar durant uns mesos. Ja es-
tan també en marxa les ajudes a l’IBI i les ajudes 
per a l’escolarització de 0 a 3 anys, mirem per les 
persones.

Després de molts mesos d’aquella primera tele-
fonada que va fer Nicolau a l’alcaldessa de Ta-
murejo, hui ja podem dir que som ofi cialment 
dos pobles agermanats. Estem molts orgullo-
sos i contents d’este agermanament, ja que són 
molts els veïns i veïnes dels nostre poble que 
són de la part extremenya de La Sibèria i és tot 
un homenatge que els seus dos pobles, el de 
naixement i el d’adopció siguen per fi  germans.

Com sempre orgullosos de la gestió presupos-
tària dels nostres regidors que han sabut fer 
d’Albalat no només un referent, sinó un poble viu 
i actiu. Sense balafi ar els diners públics. Per tot 
açò i moltes altres coses podem dir que estem 
contents i que despedirem el 2017 amb la sen-
sació d’un treball ben fet, al 2018 es faran pú-
blics els fruits del treball diari d’estos dos anys, 
que faran d’Albalat un poble millor per viure i 
conviure.

Aprofi tem estes línies per felicitar-vos les festes 
de Nadal, uns dies de compartir amb la família i 
els amics. Disfrutem amb la il·lusió que ho fan 
els més menuts.

BON NADAL!



Obert “l’Espai Bebé” en el 
Centre Cívic  

 La regidoria d’Educació i Infància ha posat 
en marxa l”’Espai Bebé” en el Centre Cívic 
amb la intenció de facilitar la lactància en 
un espai digne i amb totes les comoditats 
per als pares i a les mares de la localitat. 
L’Ajuntament, amb esta instal·lació pionera, 
vol acostar-se a les necessitats de les famí-
lies d’Albalat dels Sorells. 

“Música i Poesia” de Miguel 
Hernández 

 La regidoria de Cultura va organitzar el 12 de novem-
bre, amb motiu de l’Any de Miguel Hernández, un acte 
titulat” Música i Poesia” al pati de palau-castell comtal 
d’Albalat dels Sorells. Participaren el rapsode Vicent 
Grande, la cantant Empar Llacer i el pianista Andreu 
Soler. En l’acte va estar present la vicepresidenta de la 
Diputació de València Maria Josep Amigó.

Premi Maria Moliner  a 
la biblioteca i campanya: 
“Quin llibre vols llegir?”

 El ministeri de Cultura va lliurar un dels pre-
mis Maria Moliner a la biblioteca municipal. 
Està valorat en 1.700 € per a la compra de 
llibres. Els usuaris participaren en la cam-
panya de la regidoria de Cultura “Quin llibre 
vols llegir?”per a decidir també quins com-
prar-ne amb el premi. 

Treballs de conservació en 
l’Espai Cultural 

 S’han realitzat treballs de pintura de les portes 
d’entrada de l’Espai Cultural i del recinte de 
l’entrada. També s’ha pintat la paret de fons 
de l’escenari de l’Amfiteatre Municipal.
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La Biblioteca tríplica el 
pressupost en llibres

 La regidoria de Cultura i Educació ha anun-
ciat, amb motiu de la celebració del Dia del 
Llibre en Valencià el 20 de novembre, que 
enguany ha triplicat el pressupost dedicat 
a llibres i molt especialment als editats en 
valencià. 

Teatre i exposició “Tren 
dels Bons Tractes”

 La regidoria de Serveis Socials va iniciar la 
Setmana contra la Violència de Gènere el 20 
de novembre amb la representació de l’obra 
infantil “Diferències Clowntastrò-fiques” al 
Centre Cívic. També es va inaugurar allí l’expo-
sició “Trens de Bons Tractes” realitzada amb 
la col·laboració del CEIP “el Castell”. 

Presentació del llibre 
“Relatos Salvajes de 
Género” 

 La regidoria de Serveis Socials, amb mo-
tiu de la celebració de la Setmana Contra 
la Violència de Gènere, va organitzar la 
presentació del llibre “Relatos Salvajes de 
Género” d’Eva García, Enrique Arrúe i Mª 
Carmen Pérez al Centre Cívic el 21 de no-
vembre del 2017.

L’Espai en Ruta al Centre del 
Carme 

 La programació de “l’Espai en Ruta”, organit-
zada des de la regidoria de Cultura i Educació, 
va arribar el 15 de novembre al barri del Car-
me. Els participants van conéixer una miqueta 
la història d’eixa part de la ciutat  i el Centre de 
Cultura el Carme.


