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Aquesta edició la podreu aconseguir:

en les institucions, (Ajuntament,
Conservatori, CIM, Biblioteca…) i els
comerços (farmàcies, forns, botigues..)
del municipi

Vos oferim la possibilitat  de rebre-la, en
les properes edicions, per correu
electrònic; només heu de fer-nos-en la
vostra petició a l’adreça
activitatsacarcaixent@ayto-carcaixent.es

Benestar Social (pàg  6)

Biblioteca (pàg.7)

Cultura (pàg. 8 a 14)

Esports (pàg. 15 a 17) 

Infància (pàg.  18 )  

Joventut (pàg. 19 a 22)

Piscina Coberta (pàg. 23 a 30)

ACTIVITATS A CARCAIXENT



Fins a l'1 de juliol:
BIBLIONITS pàg. 7

De l’1 al 30 de juliol:
CURSOS INTENSIUS AQUÀTICS I DE SEC. pàg. 24

De l’1 de juliol al 31 d’agost:
BANY LLIURE A LA PISCINA D’ESTIU pàg. 15

Dijous 1 de juliol:
CAMPIONAT DE TRÍVIAL pàg. 21

Dissabte 3 de juliol:
- ÚLTIMA RONDA I CONCURS POP ROCK pàg. 22
- INICIATIVES ADAGIO pàg. 13

Diumenge 4 de juliol 
CONCERT DE JAZZ pàg. 12

Del dilluns 5 al divendres 15 de juliol:
CURS DE MONÒLEGS pàg. 20
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juliol/agost programació

Dissabte 26 de juny: 
- MARATÓ DE FITNESS A LA PISCINA COBERTA pàg. 23
- TORNEIG PÀDEL “PARES I FILLS” pàg. 28

Dilluns 28 i dimarts 29 de juny: 
CURS DE TAPES I MUNTADETS pàg. 20

Dimecres 30 de juny, dijous 1 i divendres 2 de juliol: 
CURS D’INICIACIÓ AL DJ pàg.20

Dimecres 30 de juny:  
RUTA DE SENDERISME NOCTURN pàg. 21

Fins al 30 de juny:
EXPOSICIÓ D’ESCULTURA pàg. 14

juny programació
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Del 5 al 15 i del 19 al 29 de juliol:
CAMPUS MULTIESPORTIU. Per a públic infantil pàg. 27

Dimecres 7 de juliol:
TALLER DE FELTRE pàg. 20

Dijous 8 de juliol:
CAMPIONAT DE TRÍVIAL pàg. 21

Divendres 9 de juliol:
- ANEM DE TORRADA! pàg. 21
- OCI NOCTURN ALTERNATIU pàg. 28
- 1a. FASE CAMPIONATS DE PÀDEL FI DE TEMPORADA pàg. 28

Dissabte 10 de juliol:
- FASE FINAL CAMPIONATS DE PÀDEL FI DE TEMP. pàg. 29
- SEMIFINAL I CONCURS POP ROCK pàg. 22

De l’11 al 17 de juliol 
ESCAPADA CULTURAL: SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA pàg. 8

Del dilluns 12 al divendres 16 de juliol:
CURS BALLAR MUSICALS pàg. 20

Dimecres 14 de juliol:
NIT DELS CONCURSOS pàg. 21

Dijous 15 de juliol:
CAMPIONAT DE TRÍVIAL pàg. 21

Divendres 16 de juliol:
FESTA FINAL ESTIU JOVE pàg. 22

Dissabte 17 de juliol:
FINAL I CONCURS POP ROCK pàg. 22

Del 2 al 27 d’agost:
CURSOS INTENSIUS A LA PISCINA D’ESTIU pàg. 16

Del 6 al 15 d’agost:
CAMPAMENT D’ESTIU. Per a públic infantil pàg. 18

Del 23 d'agost al 9 de setembre:
BIBLIONITS pàg. 7

Fins al 31 d'agost:
EXPOSICIÓ PICTOGRÀFICA pàg. 14



Benestar Social

CENTRE DE DIA 
“MARE DE DEU DE LA SALUT

REHABILITACIÓ AMB AIGUA

Més informació i inscripcions: 
Centre de Dia “Mare de Déu de la Salut”
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Des del Centre de Dia “Mare de Déu de la Salut”, oferim el
servei de rehabilitació amb aigua per a totes aquelles perso-
nes jubilades i/o pensionistes, amb discapacitat, o en general
a aquelles que necessiten exercicis de rehabilitació.

En grups reduïts de 6-8 persones màxim, un fisioterapeuta
s’encarregarà de proporcionar un tractament especialitzat
per a cada persona en particular.

Horaris: 

HORARI PISCINA DE  DIMARTS A DIVENDRES:
1r. TORN: dimarts i dijous de 9:00 h a 10:00 h
2n. TORN: dimarts i dijous de 10:00 h a 11:00 h
3r. TORN: dimarts i dijous d’11:00 h a 12:00 h
4t. TORN: dimarts i dijous de 12:00 h a 13:00 h
5é. TORN: dimecres i divendres de 9:00 h a 10:00 h
6é. TORN: dimecres i divendres de 10:00 h a 11:00 h
7é. TORN: dimecres i divendres d’11:00 h a 12:00 h
8é. TORN: dimecres i divendres de 12:00 h a 13:00 h

• Seran 2 sessions setmanals de 45 minuts d’hidrocinesiterà-
pia i 15 minuts per a dutxar-se i arreglar-se.

• Sessions d’atenció especialitzada a xiquets: horari a les ves-
prades de 17:30 h a 20:00 h.
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Biblioteca

BIBLIONITS  

Vols estudiar fins a les tantes per a preparar els
teus exàmens de juny i setembre? Vols senzilla-
ment llegir a la fresca les nits d’estiu?

Horari d’estudi i lectura nocturn:
Fins a l'1 de juliol:
De dilluns a dijous, de 21:00 a 2:00 h

Del 23 d'agost al 9 de setembre:
De dilluns a dijous, de 21:00 a 2:00 h

“Algunes nits somie en una
biblioteca totalment anò-
nima on els libres manquen
de títol i no tenen autor, on
formen un corrent narratiu
continu en el qual convergei-
xen tots els gèneres, tots els
estils, totes les històries; una
narració on ningú és prota-
gonista, cap lloc està identifi-
cat, un corrent que em
permet llançar-me a ella en
qualsevol punt.”

Alberto Manguel. La biblioteca de
noche (Alianza, 2007)
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Cultura

EL CAMÍ DE SANTIAGO: GALÍCIA
De l’11 al 17 de juliol de 2010

DIUMENGE 11:
CARCAIXENT – ASTORGA
- SARRIA
6 h. Inici del viatge des de
Carcaixent en direcció a GA-
LÍCIA.  / DINAR en restau-
rant pel camí. Temps lliure per
a visitar Astorga, on destaca la
catedral i el palau episcopal,
obra de Gaudí. Continuació
del viatge cap a Sarria.
ALLOTJAMENT i SOPAR en
hotel de 3*** a Sarria.

DILLUNS 12:
(1r. tram) L’EMOCIÓ DE XAFAR GALÍCIA: DE
L’ALTO DEL POIO A TRIACASTELA
DESDEJUNI. Al matí, recorregut pels prats, els boscos i els
rius a l’entrada de Galícia. Distància: 12 km. Temps: 3 h efec-
tives de caminar sense dificultat DINAR lliure. Visitarem O
Cebreiro i el monestir de Sant Julià de Samos. Tornada cap
a l’hotel. SOPAR i ALLOTJAMENT.

DIMARTS 13:
(2n. tram) TRAVESSANT UN MICROCLIMA: DE SAR-
RIA A FERREIROS
DESDEJUNI. Eixirem a recórrer les “corredoiras”. Distància:
12 km. Temps: 3 hores efectives de caminar sense dificultat.
DINAR lliure a Portomarín. Després de dinar, visitarem el
monestir cistercenc de Sobrado. SOPAR i ALLOTJAMENT
en hotel de 3*** a Santiago de Compostel·la.

Escapada Cultural

2010 ANY COMPOSTEL·LÀ
SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA 



9

Cultura

DIMECRES 14:
SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
DESDEJUNI. Dia lliure a Santiago. Visita de la capital de
Galícia, declarada Patrimoni de la Humanitat. SOPAR i
ALLOTJAMENT.

DIJOUS 15:
LA CORUNYA - FINISTERRE

DESDEJUNI. Dia d’excursió a
la Corunya, on destaca la
Torre d’Hèrcules, després se-
guint els penya-segats que re-
tallen i conformen la
bellíssima Costa da Morte,
fins a Muxía. Temps lliure per
a DINAR. Tornada cap a l’ho-
tel. SOPAR i ALLOTJAMENT.

DIVENDRES 16:
OURENSE - SALAMANCA
DESDEJUNI. Matí lliure a Ourense, cal esmentar la Ca-
tedral, el claustre de Sant Francesc i el pont romà.
SOPAR i ALLOTJAMENT a Salamanca.

DISSABTE 17:
SALAMANCA – ORIGEN
DESDEJUNI. Breu visita a Salamanca i inici del retorn cap
als punts d’origen. DINAR en restaurant.

PREU: 469 € (per persona en habitació doble)
Mínim 35 persones. 
*Suplement habitació individual: 120 €
Inclou:

●Autocar.
● Guia: Baltasar Lozano.
●Allotjament de 7 dies / 6 nits en hotel de 3*** a Sarria, Santiago
de Compostel·la i Salamanca.

● 4 Mitges pensions + 2 pensions completes (amb aigua i vi).
●Assegurança de viatge.
● No inclou entrades als monuments, museus, etc.

INSCRIPCIONS: ÀREA DE CULTURA
De dilluns a divendres, de 9 a 15 hores.
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Espectacles teatrals de què podrem gaudir esta propera

temporada, després de les reformes al nostre teatre:

Cultura

Teatre

Que tinguem sort

ALBENA TEATRE

Pasión

BALLET ESPANYOL

FUSIÓN

El somriure de M. O’Hara

LA DEPENDENT

Puta postguerra

PLUJA TEATRE
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BRAMANT 

Exitus

TITZINA TEATRE

11

Adivinaguas

PTV CLOWNS

Un soldadito de plomo

ARDEN

Dos magias y 

tres potagias

TEATRE 
PER A XIQUETS

Cultura
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Cultura

CONCERT BIG BAND ESPECIALITAT
DE JAZZ 
CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE VALÈNCIA

PROFESSOR I DIRECTOR: 
RAMON CARDO, GODELLA, 
València el 1962,

Artista invitat: Toni Belenguer (Trombó)
Piano: Amadeo Moscardó i David Barberà
Guitarra: Jorge Riera, Josep V. Tallada i
Jaume Pedrós
Baix: Òscar Cuchillo, Ales Cesarini, Diego
Barberà i Jaume Guerra
Bateria: Jesús Gallardo, Miquel Asensio i
Lluís Albert
Saxo alt: Borja Baixauli, Víctor Jiménez
Saxo tenor: Joan Vicens, Gerard Vercher
Saxo baríton: Hèctor J. Albarracín 
Trombó: Francisco Soler, Víctor Colomer,
Jorge Bautista, Marcos Úbeda
Trompeta: Telesforo Moreno Ferrer, Fe-
derico Crespo, David Martínez, Toni Tor-
nero, José Vt. Rosillo.

El programa del concert que ofereix
la Big Band de l’especialitat de jazz,
del Conservatori Superior de Música
de València, mostra composicions i
arranjaments d’entre una selecció
d’autors destacats pel seu bon fer
dintre del món de la Big Band, com
és el cas de Jesús Santandreu, Perico
Sambeat, Santi Navalón o el mateix
Ramon Cardo, tot ells musics que
han dedicat gran part de la seua pro-
ducció a la formació de la Big Band
de jazz. Els temes i arranjaments es-
collits combinen diferents aspectes
com són l’estil, el fraseig, el tipus d’or-
questració i la dificultat tècnica, i da-
munt de tot l’aportació pedagògica
que comporta cada una de les peces,
tenint en compte que es tracta del
segon any que els alumnes participen
d’aquesta especialitat de jazz.

DIUMENGE 4 DE JULIOL 
A LES 20:00 H

Al Pub DAU al SET
C/ Joanot Martorell, 9
Aportació del públic 
assistent: 5 euros

ORGANITZA: 
Orejazz Club 
Jove Jazz Band

JAZZ

Propostes musicals
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Cultura

PRESENTACIÓ del nou CD: MON DIABLE

Carol Garcia, veu
David Garcia, guitarra
Raül Ortells, baix
Gerard Verger, acordió
Xavier Bosch, bateria

Guanyadors del concurs COM SONA LA DIPU

Limbotheque, aire fresc en un panorama musical cada vegada més comer-
cial. Limbotheque es perfila com un dels grups que tenen aire fresc a apor-
tar a un panorama musical absort pel vessant comercial, que fuig dels sons
convencionals i aporta unes notes variades en les seues composicions
que comprenen des del jazz fins al pop, passant pel blues o el folk, amb in-
fluències que van des de la més clàssica Ella Fitzgerald fins a la més trans-
gressora Björk, apostant per qualitat en les seues composicions i pels
instruments de sempre com a principals protagonistes, sempre acompa-
nyats per la càlida veu de la seua vocalista Carol.  

FUXYZ MAGAZINE, MARÇ 2009

A la cafeteria Adagio
Ramón y Cajal, 37

ORGANITZA: 
CAFETERIA ADAGIO

INICIATIVES ADAGIO

LIMBOTHEQUE  

DISSABTE 3 DE JULIOL
A LES 23:30 H



Cultura

EXPOSICIÓ D’ESCULTURA

DES DEL DAU
De Jere 

És una mostra al voltant de la
pilota valenciana i dels seus
protagonistes. Un total de 25
escultures en les quals es
poden vore figures d’este es-
port com ara Genovés, Fredi,
etc.
Escultor valencià que es ca-
racteritza per la bona factura
de les seues obres. Minucio-
sitat i detallisme són els seus
grans valors. A més a més, les

seues figures sempre segueixen un moviment estudiat, fu-
gint de l’estatisme d’altres artistes menys destres. El cos-
tumisme i la tauromàquia són les seues principals fonts
d’inspiració.
Els oficis ja oblidats tenen un atractiu especial per a Jere.
D’esta manera, aconsegueix retrotraure’ns a un moment
històric que la industrialització de principis del segle XX
va anar desterrant lentament, però de forma inexorable.

Exposicions
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FINS AL 30 DE JUNY
AL PALAU DE LA MARQUESA

EXPOSICIÓ PICTOGRÀFICA

FINS AL 31 D’AGOST

Lloc: Restaurant Ca Diert
Organitza: Ca Diert

“Municipis d’Altea i 
Guadalest” 
de XAVIER CARRILLO



15

Esports

Horari de juliol i agost
De dilluns a dissabte: d’11 h a 14 h i de 16 h a 20 h.
Diumenge: d’11 h a 14 h.

(-) de (+) de (+) de
16 anys 16 anys 16 anys 

Carnet jove

ENTRADA 2.00 € 2.50 € 2.25 €
BO 30 BANYS 
(nominal) 17.00 € 22.00 € 20 €
BO TEMPORADA 
(nominal) 38.50 € 55.50 € 50 €
BO FAMILIAR 
MENSUAL (1r.  membre) 17.00 € 23.00 € -----
BO FAM. MENSUAL
(a partir del 2n.) 9.00 € 11.50 € -----
BO FAMILIAR 
TEMPORADA (1r.  membre) 40.00 € 55.00 € -----
BO FAMILIAR TEMP. 
(a partir del 2n.) 20.00 € 28.00 € -----

Piscina d’estiu 2010

Vos recordem que, durant el mes de juliol i agost, continua en marxa
la piscina descoberta municipal perquè pugueu gaudir de les acti-
vitats aquàtiques ara que la calor ens acaça. A continuació, vos de-
tallem l’oferta d’activitats per a estos mesos:

Pagament:
En la piscina descoberta o en el Departament d’Esports, en cas de
fer-ho al Departament d’Esports:
• 1r. Cal fer l’autoliquidació per internet (www.carcaixent.es) o acu-
dir al Departament d’Esports per a omplir-la.

• 2n. Amb l’autoliquidació, s’ha de fer l’ingrés corresponent en el
BANC SANTANDER o RURALCAIXA.

• 3r. Cal portar l’autoliquidació al Departament d’Esports, en horari
de 12 a 14 h, de dilluns a divendres.

BANY LLIURE

DE L’1 DE JULIOL AL 31 D’AGOST

A LA PISCINA DESCOBERTA DEL 

POLIESPORTIU MUNICIPAL

PREUS 2010
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Esports

Horari i cursos:
Els cursos seran de dilluns a divendres del 2 fins al 27 d’agost,
ambdós inclosos.

Observacions: Estos horaris i grups poden sofrir modificacions
en funció de la inscripció i del nivell.

CURSOS INTENSIUS (agost)

HORARI GRUPS
09:00 a 10:00 Natació terapèutica
10:00 a 11:00 Nivells 1 i 2
11:00 a 12:00 Nivells 2, 3 i 4
12:00 a 13:00 Nivell 0
17:00 a 18:00 Nivell 0
18:00 a 19:00 Nivells 1 
19:00 a 20:00 Nivells 2, 3 i 4
20:00 a 21:00 Adults Nivells 3 i 4 

NIVELL DELS CURSOS
Familiarització: té por d’entrar a l’aigua o és passiu quan ho fa

Adaptació: no té por d’entrar-hi, intenta nadar però no flota del tot

Iniciació als estils: hi entra, flota i avança a poc a poc

Aprenentatge d’estils: nada bé i amb agilitat

Perfeccionament d’estils: nada amb estils diferenciats

NIVELL 0

NIVELL1

NIVELL2

NIVELL3

NIVELL4



17

Esports

PREUS 2010 (-) de (+) de (+) de
16 anys 16 anys 16 anys 

Carnet jove

CURSET AGOST 38.50 € 44.00 € 40,5 €
CURSET + 20 BANYS 49.50 € 55.00 € 49,5€
TERAPÈUTICA 33.00 €
TERAPÈUTICA + 20 BANYS 39.00 €

Inscripcions:
En el Departament d’Esports del 19 al 23 de juliol, de 12:00 a 14:00h

• 1r. Cal fer l’autoliquidació per internet (www.carcaixent.es) o acudir
al  Departament d’Esports per a omplir-la.

• 2n. Amb l’autoliquidació, s’ha de fer l’ingrés corresponent en el
BANC SANTANDER o RURALCAIXA.

• 3r. Cal portar l’autoliquidació al Departament d’Esports, en horari
d’inscripcions.

PLACES LIMITADES EN TOTS ELS CURSOS
MÉS INFORMACIÓ: DEPARTAMENT D’ESPORTS



Infància

CAMPAMENT  “TALAYUELAS” 
DEL 6 AL 15 D’AGOST

CAMPAMENT ACTIVA’T

El campament juvenil Pinares de Talayuelas es troba
situat en una extensa pinada en la Serranía de Conca.
Les instal·lacions es troben a uns 150 km de Carcai-
xent, i a uns 1.000 m sobre el nivell del mar. Lloc idoni
per a activitats d'aire lliure, per a disfrutar, recórrer i
visitar.

EDATS: 
Xiquets nascuts entre el 93 i el 2003 (1r. Primària a 4t. ESO)
PREU: 
Associats: 260 €  -  No associats: 295 €

Més informació: al 622.590.046 i/o en 
www.activatcarcaixent.org

Organitza: Activa’t Grup Juvenil
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Joventut
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PRIMERA 
SETMANA
28 JUNY al
3 JULIOL

SEGONA 
SETMANA
5 al 10
JULIOL

TERCERA
SETMANA
12 al 17 
JULIOL

TALLERS

ESTIU 
JOVE
2010

OCI 
ALTERNATIU
DIMECRES

OCI 
ALTERNATIU
DIJOUS

OCI 
ALTERNATIU
DIVENDRES

TAPES I 
MUNTADETS
28 i 29 de juny,
17-20h. al Pitch

INTRODUCCIÓ 
AL DJ

30 juny, 1 i 2 juliol,
18-21h.  C. Empreses

ESTIU JOVE 2010
DEL 25 DE JUNY AL 18 DE JULIOL

MONÒLEGS 
D’HUMOR
Del 5 al 9,
19-21h. 

C. Empreses

MONÒLEGS 
D’HUMOR
Del 12 al 15,
19-21h. 

C. Empreses

BALLAR MUSICALS
Del 12 al 16 juliol,

20-22h. 
Poliesportiu

RUTA SENDERISME
NOCTURN

Hort de Soriano
(Dimecres 30, 
19.30 eixida 
del Mercat)

TALLER DE
FELTRE

Dimecres 7,
19h. Al Passeig

OBERT I 
GRATUÏT

NIT DELS 
CONCURSOS
Dimecres 14, 

22h. 
Al Café del
Temps

CAMPIONAT
DE TRÍVIAL
Dijous 1,
22.30h. 
Al Passeig

ANEM DE 
TORRADA!
Divendres 9,
20.30h. a la 

Piscina Coberta
i en acabar...
OCI NOCTURN 

FESTA FINAL
ESTIU JOVE

2010

Divendres 16,
22.30h.
Al Passeig

CAMPIONAT
DE TRÍVIAL
Dijous 8,
22.30h. 
Al Passeig

CAMPIONAT
DE TRÍVIAL
Dijous 15,
22.30h.
Al Passeig

OCI 
ALTERNATIU
DISSABTE

Organitza:
Dau al Set

ÚLTIMA 
ELIMINATÒRIA 
CONCURS
POP ROCK
Dissabte 3, 

23h. Al Dau al Set

SEMIFINAL
CONCURS 
POP ROCK
Dissabte 10, 
23h. Al Dau al

Set

FINAL
CONCURS
POP ROCK
Dissabte 17,

23h. Al Dau al Set
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Joventut

TAPES I MUNTADETS
Aprendrem a elaborar barquetes, entrants, aperitius, pint-
xos... amb tècniques senzilles i utilitzant ingredients habi-
tuals i fàcils d'aconseguir. 
• Professor: Jesús Pellicer García

Preu: 7 € (5 € amb Carnet Jove)

TALLERS

INTRODUCCIÓ A LA FIGURA DEL DJ
En este taller aprendràs els principis bàsics per a iniciar-te
com a DJ de la mà d'un dels DJ més veterans de l'escena
hip-hop valenciana. 
• Professor: Casto Martínez Romano
Preu per participant: 10 € (7 € amb Carnet Jove)

MONÒLEGS D'HUMOR
En aquest taller aprendràs les claus d'un bon monòleg, les
tècniques per a captar l'atenció del públic i la manera de
controlar la por escènica. L'últim dia del curs se’n farà una
mostra oberta al públic. 
• Professor: Rafael Miragall Ramón 

Preu: 20 € (15 € amb Carnet Jove)

BALLAR MUSICALS
Començant amb un curt calfament, ens posarem a ballar
les coreografies dels musicals més emblemàtics del segle
XX: Cabaret, Grease, Cats, Chicago,... . No hi ha més límits
d'acció i de moviment que els que u mateix vullga posar-se.
Deixa de ser espectador i converteix-te en protagonista!!!!
• Professora: Toñi B. Forascepi 
Preu per participant : 15 € (10 € amb Carnet Jove)

TALLER DE FELTRE
Es tracta d’un taller obert que no necessita inscripció prè-
via. Posem al teu abast tot el material per tal que pugues
elaborar fermalls, punts de lectura, joies i tot un seguit de
projectes. 
Coordina: ESPURNA-OCI I ANIMACIÓ

Gratuït

NOTA: Tots els tallers a partir dels 14 anys
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Joventut

Ruta circular des de l'HORT DE SORIANO. Eixida des de la
Plaça del Mercat a les 19:30 en cotxes particulars. Dificultat:
Mitjana / Baixa (uns 7 km). El preu inclou guia, sopar i escalada.

REUNIÓ INFORMATIVA: 25 de juny (divendres) a les 22:30 hores, al
Centre Social José Mª Morante, 1a. planta. (vora els jutjats).

SENDERISME NOCTURN (5 €)

ACTIVITATS D’OCI NOCTURN
ALTERNATIU

Tu poses les graelles i nosaltres la carn, el pa, la beguda i la llenya.
I després crema l'entrepà a l'Oci Nocturn Alternatiu de la Piscina
Coberta fins a la 1 de la matinada! (Consulteu l'apartat Piscina
Coberta)

Un dels clàssic de l’estiu jove. Enguany en celebrem la sisena edi-
ció. Forma un grup d’entre 3 i 6 amics i demostra’ns el teu saber.
Premis per a tots.

Concentrem en un mateix espai sis concur-
sos senzills, molts dels quals necessiten la
participació del públic. Un presentador co-
ordinarà la nit de manera que aconseguim
un xicotet espectacle participatiu.
–Concurs de fotografia ràpida
–Concurs de tapes
–Concurs de Guitar Hero
–Concurs de Sing Star
–Concurs d’apariats (rima de dos versos,
no cal inscriure’s)
–Concurs d’acudits

ANEM DE TORRADA!!!! 
(4 €, grups mínims de 4 persones)

LA NIT DELS CONCURSOS

VI CAMPIONAT DE TRÍVIAL. (1€/jugador)

Col·laboren: Café del Temps, Fotos Carrillo,
Tasca El Pitch i membres del jurat.
Inscriu-t’hi i recull les bases al Centre d’In-
formació Juvenil.



Joventut

Un presentador conduirà un espectacle en què comptarem
amb les actuacions dels alumnes dels cursos “Ballar Musi-
cals”, “Monòlegs d'Humor” i “Introducció a la figura del DJ”,

amb la participació d’un grup musical. As-
sistirem al lliurament de premis de la Nit
de Concursos i, per si et sembla poc, al
voltant de l’espectacle hem organitzat
tota una sèrie de propostes:
•EXPOSICIONS:
==>millors fotografies del Concurs de
Fotografia Ràpida.
==>apariats participants en el Con-
curs d’Apariats.
•RASTRE D’INTERCANVI:
Tots els joves que vullgueu traure
uns dinerets per a l’estiu, inscriviu-
vos al mercat d’encants per a ven-
dre objectes que ja no necessiteu,

manualitats (per exemple el que es
farà al taller de feltre) i altres coses que cregueu in-

teressants. Inscriviu-vos-hi! Nosaltres posem les taules i ca-
dires, i l’animació de la Festa Final que portarà un muntó de
clients potencials. La inscripció és gratuïta!

ESPECTACLES

ÚLTIMA ELIMINATÒRIA, SEMIFINAL I
FINAL DEL I CONCURS DE POP ROCK 

Vine a gaudir de tres nits intenses de la millor música pop-
rock i ajuda’ns a decidir quin serà el millor grup. Sortejos i
regals per als assistents!
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INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ PER ALS TALLERS, ACTI-
VITATS D’OCI NOCTURN i  NIT DELS CONCURSOS:
· Al Centre d’Informació Juvenil 
· Els dies 14, 15 i 16 de juny d’11 a 15 h i de 18 a 20 h (si
queden places, les inscripcions continuaran fins a la ves-
pra del començament de l’activitat). En el cas de la nit
dels concursos (tret del concurs de tapes i muntadets),
també podràs inscriure’t el mateix dia a partir de les
20:30 h de la vesprada al Café del Temps.

Places limitades en totes les activitats

FESTA FINAL ESTIU JOVE 2010

i coincidint amb l’Estiu Jove, també.....:
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DISSABTE 26 DE JUNY

D’11:00 A 13:30 HORES

Dóna la benvinguda a l’estiu participant en la 1a. Marató
Fitness. Disfruta sense descans de les diferents activitats
dirigides que et proposem.

HORARI DE L’ACTIVITAT:
11:00-11:55  Spinning + TBC
12:00-12:55  Spinning + GAC
13:00-13:30  Streching i abdominals

PREUS: 
4 € per a abonats a les 3 activitats. 
6 € per a NO abonats a les 3 activitats.
Els 3 últims dies, en funció de la disponibilitat de places,
s’obrirà la inscripció a una sola activitat. 2 € per a abo-
nats i 3 € per a No abonats.

1a. MARATÓ FITNESS
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DE L’1 AL 30 DE JULIOL

Ja han començat les inscripcions per als cursos intensius del
mes de juliol. Aquestos cursos seran de 12 dies i estaran re-
partits en dos torns:

TORN 1: Dl-Dc-Dv
Dies 5,7,9,12,14,16,19,21,23,26,28,30

TORN 2: Dt-Dj-Ds
Dies 1,3,6,8,13,15,17,20,22,27,29,30

09:00 - 09:45 3a. Edat ini 3a. Edat av.
09:45 - 10:30 Columna Xiquets groc Xiquets roig
10:30 - 11:15 Nadons Infants alt Xiquets blanc
11:15 - 12:00 Aqua Xiquets verd Xiquets blau
12:00 - 12:45 Infants baix Infants mitjà

17:15 - 18:00 Nadons Infants baix Xblanc-groc
Infants mitjà Xiquets roig

18:00 – 18:45 Nadons alt Infants baix Xiquets verd
Infants alt

18:45 – 19:30 Aqua Xiquets blau
19:30 – 20:15 Adults mitjà Adults perf.

09:00 - 09:45 3a. Edat ini 3a. Edat av.
09:45 - 10:30 Inf. baix-mitjà Xiquets groc
10:30 - 11:15 Aqua Infants alt Xiquets roig
11:15 - 12:00 Nadons Infants alt Xiquets verd
12:00 - 12:45 Xiquets blau
16:30 – 17:15 Adults in-mitjà
17:15 – 18:00 Xiquets roig Xblanc-groc
18:00 – 18:45 Infants baix Infants alt

CURSOS INTENSIUS AQUÀTICS.
Activitat per a xiquets
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GENERALITATS:

EDAT            DESCRIPCIÓSERVEI

Nadons

Nadons alt

Infants baix

Infants mitjà

Infants alt

Xiquets 
blanc-groc
Xiquets roig

Xiquets 
verd-blau
Adults 
iniciació
Adults 
mitjà
Adults 
perfeccionament
Aquaeròbic

Natació de 
columna

3a. Edat 
Terapèutica

3 mesos a
2 anys
2 anys

3 a 5 anys

3 a 5 anys

3 a 5 anys

6 a 14 anys

6 a 14 anys

6 a 14 anys

Majors de 
14 anys
Majors de 
14 anys
Majors de 
14 anys
Majors de 
14 anys
Majors de 
14 anys

Majors de 
14 anys

Nadons que mai han fet cap curs.
Piscina xicoteta amb pares.
Nadons més avançats que ja no
tenen por. Piscina xicoteta sense pares
Xiquets que mai han fet un curs i
tenen por a l’aigua. Piscina xicoteta.
Xiquets que ja no tenen por per a
nadar amb material a la piscina gran.
Xiquets capaços de nadar amb i sense 
material a la piscina gran.
Xiquets amb nivell més baix,
naden amb l’ajuda de material.
Xiquets capaços de nadar a la piscina
gran sense material crol i esquena.
Xiquets amb més nivell. Naden distàncies
superiors a 100 m sense parar.
Adults que mai han fet cap curs.
Treballs amb material. Distàncies curtes.
Adults que dominen mínimament els
estils del crol i l’esquena.
Adults que ja han fet algun curs i que busquen
perfec. el seu estil i millorar la seua c. física.
Activitats rítmiques a la piscina menuda.

Activitat on es combina l’exercici de mobilitat
articular i exercicis de natació a fi de corregir
problemes posturals.
Activitat aquàtica suau on es combina exercicis
de mobilitat articular a l’aigua amb sencills 
exercicis de natació
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DE L’1 AL 30 DE JULIOL

*Places limitades en tots els cursos
*Ràtio mínima: 8 usuaris

• Horaris: 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
09:30
10:25 Step-Tonif Pilates BodyT

15:30 BodyT
16:25 TBC Spinning Pilates Spinning

17:30 Streching
18:25 Pilates i Abdominals

18:30
19:25 Hip-Hop BodyT BodyT Bollywood Pilates

19:30 D.Ventre Av. Spinning D.Ventre Av. Spinning Llatins
20:25 BodyCombat GAC BodyCombat Pilates
20:30 D.Ventre Mig Bollywood D.Ventre Ini TBC D.Ventre Ini 
21:25 Spinning Spinning

ACTIVITATS EN SEC Preu mensual Preu mensual
JULIOL no abonats abonats

1 Sessió setmanal 18,00 € 12,60 € 
2 Sessions setmanals 25,00 € 17,50 € 
3 Sessions setmanals 33,00 € 23,10 € 
4 Sessions setmanals 41,00 € 28,70 € 
5 Sessions setmanals 47,00 € 32,90 € 

CURSOS INTENSIUS  EN SEC

Intensifica’t en les nostres classes de sec durant el mes de juliol,
posa’t en forma i aprofita per a provar noves modalitats:

•Cursos a la carta: Si sou 8 o més persones interessades en
una modalitat a un horari concret, passeu-nos la vostra proposta
mitjançant un suggeriment a la recepció de la Piscina Municipal.
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DEL 5 al 15 i DEL 19 al 29 DE JULIOL

CAMPUS MULTIESPORTIU.
Activitat per a xiquets

Apunta’t i gaudeix de l’Escola Multiesportiva recreativa d’estiu
de la Piscina municipal Coberta.

PLACES DISPONIBLES I EDATS
Activitat oferta per a xiquets de 6 a 13 anys    
Places limitades: 60 places per torn

TORNS I HORARI
Torn 1: 
De dilluns a dijous del 5 al 15
de juliol • De 16:30 a 19:15
Torn 2: 
De dilluns a dijous del 19 al
29 de juliol •De 16:30 a 19:15

PREU PER TORN
50 € per xiquet
90 € per a 2 germans

PREU PER ALS 2 TORNS
90 € per xiquet 
180 € per a 2 germans

ACTIVITATS
L’organització del Campus Multiesportiu tindrà un marcat ves-
sant recreatiu i es basarà en tres tipus d’activitats adaptades en
funció de l’edat dels participants:
*Activitats aquàtiques: curses de relleus, jocs amb baló, bàs-
quet aquàtic, waterpolo, volei, busseig amb snorkel, natació re-
creativa, aquaeròbic infantil, etc.
* Activitats esportives: pàdel, birles, raspall, jocs preesportius,
jocs de sala, jocs populars, aeròbic, hip-hop, danses del món, etc.
* Tallers i activitats d’aula: preparació dels didals per al ras-
pall, taller de maquillatge, collage multiesportiu, jocs de taula,
etc.



Piscina coberta

DIVENDRES 9 DE JULIOL. DE 21:00 A 01:00 H

JORNADA D’OCI NOCTURN ALTERNATIU

Aquest divendres organitzem l’última jornada nocturna de
l’any, en què, a més de gaudir dels serveis habituals de piscina,
gimnàs, o balneari, podràs participar en les següents activitats
promocionals:

DIVENDRES 26 DE JUNY TROFEUS
DE PÀDEL TORNEIG DE PÀDEL

“PARES I FILLS”
•Inscripcions: fins al 24 de juny o fins
a completar places
•Preu d’inscripció: 15 € per parella
•Horaris: es publicaran el dia 25 de
juny en funció del nombre de pare-
lles inscrites
•Premis: trofeus i regals per als pri-
mers classificats
•Places limitades

Integrat dins del programa de l’Estiu Jove, s’organitza
aquest sopar popular que servirà de preàmbul per a la
pràctica d’activitat esportiva. Per a més informació res-
pecte del sopar, pots consultar en aquest fullet el pro-
grama de l’Estiu Jove en l’Àrea de Joventut.
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SOPAR POPULAR. DE 21:00-23:00 H

Aprofita aquesta ocasió única de provar l’experiència del
busseig amb equips complets i de la mà d’un instructor
qualificat.

BUSSEIG. DE 22:00-00:30 H
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DIVENDRES 9 I DISSABTE 10 DE JULIOL

TORNEIG DE PÀDEL 
DOBLES FI  TEMPORADA
Dia 9 fase prèvia i 
dia 10 fase final
• Inscripcions: fins al 2 de juliol o
fins a completar places
• Preu d’inscripció: 20 € 
per parella
• Horaris: es publicaran el dia 6 de
juliol en funció del nombre de ju-
gadors inscrits
• Premis: trofeus i regals per als
primers classificats
• Places limitades

TORNEIG DE PÀDEL 
INDIVIDUAL
Dia 9 fase prèvia i 
dia 10 fase final
• Inscripcions: fins al 2 de juliol o
fins a completar places
• Preu d’inscripció: 10 € 
per jugador
• Horaris: es publicaran el dia 6 de
juliol en funció del nombre de ju-
gadors inscrits
• Premis: trofeus i regals per als
primers classificats
• Places limitades
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Participa en aquesta macrosessió nocturna de Spinning.
Estàs preparat/ada per a pedalejar a la llum de la lluna?
Més de 50 bicicletes a la rampa d’accés a la instal·lació.

MACROSPINNING. DE 23:00-23:50 H

Treballa tots els teus músculs en aquesta divertida sessió
nocturna.

PILATES. DE 23:00-23:50 H

Participa en aquesta sessió nocturna de la nova modalitat
de dansa oriental que triomfa a tot arreu.

BOLLYWOOD. DE 00:00-00:45 H

Acaba la jornada amb una refrescant sessió d’aquaeròbic.
Música, aigua i diversió.

Totes les places són limitades i fa falta inscripció prèvia

AQUAERÒBIC. DE 00:00-00:45 H
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RENOVACIÓ ANTICIPADA PRÒXIMA TEMPORADA

ABONAMENTS I CURSOS

Des de la Piscina Coberta de Carcaixent et donem la possi-
bilitat d’assegurar-te la teua plaça per a la pròxima temporada.
Del 23 de juny al 7 de juliol, tots els abonats i parti-
cipants en cursets de la nostra instal·lació tindran preferència
per a reservar la plaça del curs 2010-2011.

ABONAMENTS
Si vols assegurar-te l’abonament de la pròxima temporada, és
el moment de confirmar la teua reserva. Fent-ho ara durant
el període de renovació anticipada, gaudiràs de forma gratuïta
de 4 invitacions perquè tu o els teus amics i familiars puguen
conéixer i provar la nostra instal·lació.
A més, a partir del 8 de juliol, per a tot aquells que encara no
sigueu abonats a la nostra instal·lació, nou període de MATRÍ-
CULA GRATUÏTA. Aprofita aquesta ocasió, gaudeix dels avan-
tatges i posa’t en forma!

CURSOS AQUÀTICS
Del 23 de juny al 7 de juliol, tots els inscrits en cursets teniu
preferència per tal d’assegurar-vos els vostres horaris preferits
per a la pròxima temporada. Renovant ara, rebreu 2 invita-
cions per a poder provar els diferents serveis de la Piscina
Municipal Coberta.

FUNCIONAMENT DE LES INVITACIONS:
Els passes que rebreu al realitzar les renovacions no són per-
sonals i, per tant, podeu utilitzar-los vosaltres o convidar qual-
sevol familiar o amic.  Aquestos passes tenen validesa durant
el més de juliol i cadascun dóna accés a una persona a un dels
següents serveis:
•Una entrada de piscina més balneari
•Una entrada de gimnàs
•Una entrada a una activitat en sec
•Una entrada a una classe aquàtica
Les entrades utilitzades per a participar en una activitat aquà-
tica o de sec estaran condicionades a la disponibilitat de places
i, per tant, es recomana una reserva prèvia.

Més informació i inscripcions 
a la Piscina Coberta.
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C/ Jaume I, 33
Telèfon:96 246 72 43

Edita: Ajuntament de Carcaixent
Coordina: Àrea de Cultura i Esports
Disseny i maqueta: setiset gràfiques

Plaça Major, 1 – 1r
Telèfon: 96 245 76 09

Plaça Major, 9 – 2n. 
Àrea de Cultura. Telèfon: 96 245 76 24
Àrea de Joventut / Centre d’Informació JuvenilJ.
Telèfon: 96 245 76 25

Plaça Major, 9 – 2n.  • Telèfon: 96 245 76 65

C/ Apotecari Bodí s/n
Telèfon: 96 243 38 13

ÀREA D’INFÀNCIA

Plaça Major, 9 – 2n. • Telèfon: 96 245 76 50

ÀREA D’ESPORTS




