ACTIVITATS A CARCAIXENT

setembre-octubre 2010

bimestral

setembre programació2010

De l'1 al 15 de setembre:
INSCRIPCIONS ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE

A partir del 4 de setembre:
EXPOSICIÓ DE FOTOGRÀFIA,
de CARLA M. TALENS MORENO

pàg.17

Dimecres 8 de setembre:
TALLER D’ANIMACIÓ LECTORA. Contes d’animals

pàg.4

Divendres 10 de setembre:
FÒRUM DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

pàg.30

A partir del 13 de setembre:
INSCRIPCIONS CURS VIRTUAL PER A
PARES I MARES: “EN FAMÍLIA

pàg.30

Dijous 16 de setembre:
CLUB DE LECTURA. El raïm de la ira

pàg.5

Dissabte 18 de setembre
ACTUACIÓ DEL GRUP RADAR

pàg.17

Diumenge 19 de setembre:
RUTA CULTURAL: La glòria del barroc

pàg.6

Divendres 24 de setembre:
- PROJECCIÓ DEL CURTMETRATGE: L'OFICINA
- PRESENTACIÓ CD “esencias”.
QUARTET DE CLARINETS VERT

pàg.21
pàg.14

Diumenge 26 de setembre:
RUTA TURÍSTICA – CARCAIXENT – RUTA A PEU:
“CAMÍ DE LLEVANT”

pàg.28

Des de setembre i fins a desembre
PROGRAMA FORMATIU JOVES

pàg.21

Des de setembre i amb caràcter permanent
EXPOSICIÓ EL NOSTRE MERCAT, LA SEUA HISTÒRIA

pàg.29

A partir de l’1 d’octubre:
CURSOS DE NATACIÓ
Dissabte 2 i diumenge 3 d’octubre:
ESCAPADA CULTURAL: Albarrasí
Divendres 8 d’octubre:
CONCERT DE PIANO. Claudio Carbó Montaner
Diumenge 10 d’octubre:
ÒPERA: "LA HORA ESPAÑOLA"
Benestar Social
Biblioteca
Cultura
Esports
Joventut
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pàg.12

De l’1 al 30 de setembre:
ACTIVITATS PROMOCIONALS AQUÀTIQUES I EN SEC pàg.24

pàg. 29
pàg. 4 a 5
pàg. 6 a 17
pàg. 18 a 20
pàg. 21

pàg.25
pàg.7
pàg.13
pàg.13

octubre programació2010

Dimecres 13 d’octubre:
TALLER D’ANIMACIÓ LECTORA. Contes de la lluna
Del 18 al 30 d’octubre:
CURS DE BUSSEIG
Dijous 21 d’octubre:
CLUB DE LECTURA. Antologia de Miguel Hernández
Divendres 22 d’octubre:
26a. MOSTRA DE TEATRE: ALBENA TEATRE,
Que tinguem sort
Dissabte 23 d’octubre:
26a. MOSTRA DE TEATRE: TITZINA TEATRE, Exitus
Diumenge 24 d’octubre:
–26a. MOSTRA DE TEATRE: PTV CLOWNS,
Adivinaguas
–RUTA TURÍSTICA – CARCAIXENT –
RECORREGUT CULTURAL:
“DE LA MORERA AL TARONGER”
Divendres 29 d’octubre:
–26a. MOSTRA DE TEATRE: LA DEPENDENT,
El somriure de M. O’Hara
–JORNADA FORMATIVA: Prevenció de la
Violència de Gènere i per la No Discriminació
Dissabte 30 d’octubre:
26a. MOSTRA DE TEATRE: BALLET ESPANYOL
FUSIÓN, Pasión
Diumenge 31 d’octubre:
26a. MOSTRA DE TEATRE: MAGIC DEXTER,
Dos magias y tres potagias
Fins al 31 d’octubre:
EXPOSICIÓ DE PINTURA de TONI CLIMENT
Fins al 14 de desembre:
PREMI DE TEATRE INFANTIL
Fins al juny de 2011
ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE
ESCOLES MUNICIPALS ESPORTIVES
CURS: IOGA
CURS PINTURA
CURS CERÀMICA
CURSOS D’INFORMÀTICA
TALLER: RESTAURACIÓ DE MOBLES
TALLER: TIFFANY

pàg.4
pàg.27
pàg.5

pàg.8
pàg.8

pàg.10
pàg.28

pàg.9
pàg.21

pàg.9

pàg.11
pàg.17
pàg.16
pàg.12
pàg.18
pàg.29
pàg.15
pàg.14
pàg.15
pàg.16
pàg.16

Piscina Coberta
pàg. 24 a 27
Medi Ambient
pàg. 30
Promoció Econòmica i Arxiu pàg. 29
Turisme
pàg. 28
UPC
pàg. 30
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Biblioteca
TALLERS D’ANIMACIÓ LECTORA
El verb llegir no suporta l’imperatiu. Aversió que comparteix amb
altres verbs: el verb amar, el verb somiar... (Pennac)

CONTES D’ANIMALS
DIMECRES 8 DE SETEMBRE • A LES 17:45 H
Si vas a la serra, potser veuràs pardalets,
plantes, arbres i, si
tens sort i no fas soroll, algun animal més
gran. Si et fixes molt
bé, davall d'una fulla
pots trobar un regiment de formigues,
una cuca espavilada,
l’abellot Joanot, el parotet no tinc fred i molts altres amics. Vols saber què han
de dir? Doncs no faces soroll i para molta atenció, que les
titelles van a parlar...

CONTES DE LA LLUNA
DIMECRES 13 D’OCTUBRE • A LES 17:45 H
Per què serà que tots volem
tocar la lluna? Voleu tastar el seu
sabor? Per què de vegades és
tan xicoteta i d’altres tan gran?
La lluna guarda molts secrets,
però si voleu conéixer-los, vos
els puc contar a l’orelleta.

Per a xiquets de 5 a 10 anys.
Vine i participa!
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Biblioteca
CLUB DE LECTURA
Vine al club de lectura per a compartir paraules, idees,
emocions… en l’aventura de llegir.

EL RAÏM DE LA IRA
DIJOUS 16 DE SETEMBRE
A LES 19:00 H
Distingida amb el Premi Pulitzer en 1940,
esta obra descriu el drama de l'emigració de
la família Joad, que, per causa de la sequera, es veu obligada a
abandonar les seues terres, junt amb altres milers de persones
d'Oklahoma i Texas, rumb a la terra promesa de Califòrnia. Allí,
no obstant, les expectatives d'este exèrcit de desposseïts no es
voran complides.
JOHN STEINBECK. Escriptor nord-americà
(1902-1968), que va rebre en 1962 el Premi
Nobel de Literatura. L'alt contingut social, el lirisme i la força simbòlica són els traços distintius
de les seues novel·les, moltes de les quals van
ser portades al cinema, com ara, A l'Est de l'Edén
o El raïm de la ira.

Homenatge al Poeta del
Poble, en el Centenari del seu
naixement. ANTOLOGIA.
Selecció de poemes.
DIJOUS 21 D’OCTUBRE
A LES 19:00 H
MIGUEL HERNÁNDEZ. Poeta nascut a Oriola en
1910, en una família de llauradors. Guiat pel seu
amic Ramón Sijé, es va iniciar en la poesia als vint
anys; va publicar el seu primer llibre Perito en lunas
en 1933 i, posteriorment, els sonets agrupats en El
rayo que no cesa, van marcar l'experiència amorosa
del poeta. Durant la Guerra Civil, va militar molt activament en el bàndol republicà com a Comissari de
Cultura. Abans de morir, malalt i detingut, publica la
seua última obra, Cancionero y romancero de ausencias, on trobem un
estremidor testimoni del final d’una poètica i d’un home. Va morir en
1942 a la presó d’Alacant.
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Cultura
Un diumenge de ruta cultural
LA GLÒRIA DEL BARROC - valència DIUMENGE 19 DE SETEMBRE
Eixida a les 8:30 h, des de l’Escoleta Infantil, C/Jaume I.
Arribada a Carcaixent, cap a les 18:00 h.
Començarem en la porta de L’ALMODÍ (Plaça de Sant Lluís Bertran,
1). En esta ocasió, i seguint l'estela de Jaume I, arriba a les primeres
parròquies cristianes, les que es van consagrar intramurs després
de la conquesta de la ciutat l'any 1238. Si l'exposició «Sublim»
(1999) —la primera mostra organitzada per esta institució— es va
fer en la Seu, deu anys després té lloc en tres dels deu temples que
van sorgir al voltant de la catedral: Visitarem les esglésies de Sant
Esteve Protomàrtir; Sant Martí Bisbe i Sant Antoni Abat, i Sant
Joan de la Creu.
Primitives arquitectures de devoció i d'art cristià construïdes sobre
les antigues mesquites que, en els segles XVII i XVIII, es recobreixen
en llenguatge barroc, com si d'una nova pell es tractara. La Llum
de les Imatges posa en valor, després de la profunda restauració
realitzada, estes riques ornamentacions d'estucs, esgrafiats i daurats vibrants que recobren l'esplendor d'èpoques passades per a
presentar-se davant del visitant com a autèntiques joies d'art decoratiu.
Després, DINAR en restaurant. Tot seguit visita-passeig pel Jardí
Botànic.

PREU: 33 € (incloent-hi el viatge amb autobús, visites
guiades, entrades, el dinar i l’assegurança grups d’oci)
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Cultura
Escapada cultural
CAP DE SETMANA A ALBARRASÍ - TEROL
DISSABTE 2 i DIUMENGE 3 D’OCTUBRE
DISSABTE,
2 D’OCTUBRE.
Eixida a les 8:00 h,
des de l’Escoleta
Infantil, C/Jaume I.
Breu parada a Barraques. Arribada
a Albarrasí per a
instal·lar-se a l’hotel. Seguidament, portarem
a cap la Ruta de l’Aigua seguint el curs del riu Guadalaviar fins a arribar
al casc urbà. DINAR a l’hotel. A la vesprada, una visita guiada
pel Castell, el Museu d’Albarrasí i la Torre de Doña Blanca, d’unes dos hores i mitja de durada.
DIUMENGE, 3 D’OCTUBRE. Després del desdejuni, farem una
excursió al BOSC DEL RODENO i LES PINTURES RUPESTRES:
Situat al sud-est de la Serra d’Albarrasí, amaga un dels conjunts
paisatgístics i culturals més sorprenents d’Aragó: el Rodeno
d’Albarrasí. Este singular paratge, format per pinars sobre pedres roges, fou ocupat per l’home prehistòric, i conserva importants mostres de l’art rupestre de llevant. Després de dinar,
iniciarem la tornada cap a Carcaixent.

PREU: 125 € (Inclou bus, guia, pensió completa en habitació doble, en Hotel Albarracín de 3*** estrelles + dinar en
restaurant el diumenge, entrades al Castell, Museu d’Albarrasí i la Torre Doña Blanca i assegurança de viatge).

INSCRIPCIONS: ÀREA DE CULTURA
A partir del dimecres 8 de setembre a les 19:00 h.
Vos podreu inscriure a la ruta i a l’escapada
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Cultura
26a. MOSTRA DE TEATRE
A CARCAIXENT
Que tinguem sort. ALBENA TEATRE
DIVENDRES 22 D’OCTUBRE ●A LES 22:30 H
Escrita i dirigida per Carles Alberola
Amb Carles Alberola i Alfred Picó
No sabem el que tenim fins que ho perdem. Però si no tenim res, com podem
perdre-ho? I el que és pitjor, com podem
saber que hem perdut el que no tenim?
Massa sovint veiem passar la nostra vida
sense atrevir-nos a acceptar i a ser protagonistes del que ens ha tocat viure.
Estem com adormits. Només quan veiem
la nostra data de caducitat escrita, reaccionem i entenem de què anava tot açò. Com deia el mestre Gil de
Biedma: “Que la vida iba en serio uno lo empieza a comprender más
tarde.” Normalment, massa tard.

Exitus TITZINA TEATRE
DISSABTE 23 D’OCTUBRE ● A LES 22:30 H
Actors / Autors / Direcció: Diego Lorca
i Pako Merino
CRITIQUES TITZINA
“… en Exitus, han elegit la mort com a
tema. Assumptes espinosos amb què, no
obstant això, aconseguixen un teatre entre
poètic, minimalista i també molt terrenal, situant l’espectador davant espills recognoscibles…” Roberto Herrero 13.3.09

“Talent i humanitat, una humanitat desbordant…Titzina té la gran virtut de saber trobar sempre l’equilibri perfecte, de forma que Exitus, fins i tot quan parla de la mort, és un
muntatge exquisit, gens superficial, poètic, rigorós, envoltat per dosis
justes d’humor que procuren a l’espectador un gust aparentment
dolç de l’espectacle…”
El Punt Comarques Gironines 9/2/2010
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Cultura
del 22 al 24 i del 29 al 31 d’octubre
Al Teatre D. Enrique
El somriure de
M. O’Hara . LA DEPENDENT
DIVENDRES 29 D’OCTUBRE • A LES 22:30 H
Text: Pasqual Alapont • Direcció: Gemma Miralles
Repartiment actoral: Joan Gadea / Pep Sellés / Pepa Miralles /
Amparo Oltra / Abel Zamora.
El somriure de Maureen O’Hara, on els personatges tracten de construir les seues vides
sobre unes bases que, suposadament, han
de fer-los feliços, però... Qui no se sent sobrepassat per totes les coses que ha de fer
i que li demanen? A qui no li costa trobar
temps per a xarrar, encara que siga amb la
parella amb la qual conviu? Qui disposa de
temps per a ocupar-se dels pares ja grans o
dels fills? Amb este món de pressions externes, els personatges tracten de comunicarse amb els altres, però ho fan atropelladament, a contratemps,
provocant situacions insòlites que Pasqual converteix en hilarants.
Busquen consol, tenen necessitat de contar les seues històries, però
ho faran a qualsevol preu.

Pasión. BALLET ESPANYOL FUSIÓN
DISSABTE 30 D’OCTUBRE ● A LES 22:30 H
El Ballet Español Fusión, format per huit intèrprets-ballarines i la
seua directora i coreògrafa Isabel Pérez Torres, es crea l’any 2003.
El BEF es definix com a companyia de dansa espanyola contemporània. La dansa espanyola, el flamenc i la percussió en directe
són les arrels creatives de la companyia. La recerca constant de
noves formes, dins d’estes disciplines, són els elements que definixen el caràcter contemporani dels seus espectacles.
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Cultura
Teatre per a xiquets
Per a públic familiar

Adivinaguas. PTV CLOWNS
DIUMENGE 24 D’OCTUBRE ●A LES 18:00 H
Repartiment actoral:
Eduardo Zamarillo Iranzo / Amparo Mayor
Vidal / Silvia Valero
La pallassa Hula i el pallasso Piojo oferixen,
junt amb la Seño, el seu joguet Adivinaguas,
peça curta però intensa en la qual, convertint
un fil d’aigua en fil conductor, juguen amb les
poques coses que saben, juguen amb les
moltes coses que ignoren, juguen allò que
endevinen i, sobretot, juguen amb les paraules en un senzill però estimulant intent
de fer-nos passar una estona divertida.
Aconseguit el seu propòsit, intentaran,
una volta més, pegar la volta al món.

VENDA DE LOCALITATS
VENDA de localitats, a partir del dimecres 13 d’octubre.
-En l’Àrea de Cultura:
Horari: matins, de dilluns a divendres de 9:30 a 14 hores.
vesprades, dilluns i dimecres de 17:30 a 20:30 hores.
- En ServiCAM: a partir del dijous 14 d’octubre.
Per telèfon al 902 44 43 00 (de 8 a 23 hores).
Per internet en www.cam.es (les 24 hores del dia).
En els terminals de punt de venda.
- A la taquilla del Teatre D. Enrique: els dies dels espectacles, una hora abans del començament.

Àrea de Cultura
(96 245 76 24)
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Cultura

Dos magias y tres potagias.
MAGIC DEXTER
DIUMENGE 31 D’OCTUBRE ● A LES 18:00 H
Màgia còmica per a tots els públics!!!
Imaginem-nos que introduïm en una coctelera: un espectacle de Las Vegas, un
pressupost baixíssim i el mag Dexter.
El resultat seria un espectacle d’humor
per a partir-se de riure en el qual el públic és partícip de les paròdies més
grans mai vistes per a fer riure. El mag
Dexter oferix este espectacle de públic
familiar per a totes les edats. És un
espectacle en el qual Magic Dexter posa tot
allò que en 19 anys d’experiència ha aprés de la màgia.

NOTES:
•Als posseïdors del CARNET DE TEATRE 2010, vos informem:
el carnet està en vigor per a tots els espectacles (excepte els infantils).
• Als posseïdors del CARNET 4 ESPECTACLES:
vos recordem que podeu confirmar assistència i adquirir la vostra
localitat el dilluns 4 (de 9:30 a 15 hores i de 17:30 a 20:30 hores)
i el dimarts 5 d’octubre (de 9:30 a 15 hores) a l’Àrea de Cultura.

PREUS
- Entrades per als espectacles de joves i adults, 7 € i amb Carnet
Jove, 5 €.
- Entrades per als espectacles infantils, 4 €.

OBSERVACIONS
Les localitats seran numerades. Com a màxim, es podran adquirir
sis localitats per persona per a cada espectacle.No es permetrà
l’accés a les sales una vegada començat l’espectacle.
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Cultura
ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE
A CARCAIXENT
CAMPANYA D'INSCRIPCIONS
L'Escola Municipal de Teatre és un projecte nou a Carcaixent que
respon a una forta demanda i que ja ha tingut molt d'èxit a altres
municipis. Després de la campanya de preinscripcions, ara
posem en coneixement de tots els horaris i les taxes definitives
per tal d'obrir el període oficial d'inscripció.
HORARIS1
de 9 a 11 anys

de 12 a 14 anys

de 15 a 17 anys

A

Dilluns 17:30-18:30
Dijous 17:30-18:30

Dimecres 17:30-18:30
Divendres 18:45-19:45

Dilluns 18:45-20:15
Dimecres 18:45-20:15

B

Dimarts 18:45-19:45 Dimarts 20:00-21:00
Dijous 18:45-19:45
Divendres 20:00-21:00

Dimarts 17:00-18:30
Dijous 17:00-18:30

TAXES ANUALS (exemptes de matrícula)
• De 9 a 14 anys (nascuts entre 1996-2002)................... 120 €
• De 15 a 17 anys (nascuts entre 1993-1995)................. 165 €
TAXES TRIMESTRALS
•De 9 a 14 anys (nascuts entre 1996-2002)......... ............ 40 €
•De 15 a 17 anys (nascuts entre 1993-1995).................... 55 €
•Matrícula...........................................................................15 €
Nota: Podreu triar un dels dos sistemes de pagament (l’anual o el trimestral)

I si vols fer teatre i no estàs dins les edats que demanem, dóna'ns les teues
dades i si es queda algun grup buit ampliarem l'oferta.
.....................INFORMA’T!!!.....................
INSCRIPCIONS PER A PREINSCRITS: del dimecres 1 al dimarts 7 de setembre.
INSCRIPCIONS GENERALS: del dimecres 8 al dimecres 15 de setembre o fins a esgotar places.
En l’Àrea de Cultura:
Horari: matins, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i vesprades els dimecres de
17:30 a 20:30 hores
1. Si algun grup es queda buit i hi ha llista d'espera d'un altre grup, l'oferta
s'adaptarà a les necessitats de la demanda.
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Cultura
Propostes musicals
PROGRAMACIÓ DE LÍRICA
ÒPERA:
LA HORA ESPAÑOLA de MAURICE RAVEL
ÒPERA DE CAMBRA DE VALÈNCIA
DIUMENGE 10 D’OCTUBRE ● A LES 19:30 H
A L’AUDITORI MUNICIPAL
Els embolics amorosos d’una
dama dins d’una rellotgeria de la
ciutat de Toledo són el fil conductor d’esta divertida òpera còmica
en un acte de Ravel que s’oferix
en versió de concert.
Òpera de Cambra de València té com a director musical Juan Pablo Hellín. Els seus
membres pertanyen a les principals agrupacions musicals de la Comunitat (conservatoris, Orquestra de València, Banda Musical de
València) i compten amb una gran experiència musical que, junt amb l’entusiasme projectat per veus joves, fan d’aquest
projecte un dels més interessants dins del panorama musical valencià.

MÚSICA CLÀSSICA ESPANYOLA I
CONTEMPORÀNIA
CONCERT DE PIANO
Piano: Claudio Carbó Montaner
DIVENDRES 8 D’OCTUBRE • A LES 19:30 H
Al Conservatori Mestre Vert
Claudio Carbó Montaner, pianista premiat
en molts concursos nacionals i internacionals, amb una gran projecció internacional, ha donat concerts i recitals per tot
el món, com a solista i amb orquestra i
música de cambra. Presenta programes
del repertori pianístic tradicional i actual,
amb una particular atenció als compositors espanyols i especialment als valencians, des del barroc fins al moment
present, amb obres significatives i comprensibles per tot tipus de públic.
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Cultura
Propostes musicals
PRESENTACIÓ CD
CD esencias
QUARTET DE CLARINETS VERT
DIVENDRES 24 DE SETEMBRE • A LES 19:00 H
Al Conservatori Mestre Vert
El nou treball del Quartet de
Clarinets Vert, Esencias, fomenta la música original
per a esta formació musical, comptant amb la inestimable col·laboració dels
compositors que els han
dedicat les seues obres, Salvador Navarro Valero, Juan Pérez Ribes,
Ramon Garcia i Soler, J. Manuel Morales Sánchez, Ricardo Baixauli
Ferrer, Luis Blanes Arques i José Pla Herrero.

Set noves obres originals que es convertixen en una oportunitat
única per als amants de la bona música.
Components: Salvador Català / Antonio Chaveli / Salvador
Navarro / José S. Quilis

Cursos i Tallers
OFERTA DE CURSOS FORMATIUS
PER A ADULTS 2010-2011
CURS DE CERÀMICA
- Ceràmica contemporània i
Decoració ceràmica
Durada: des d’octubre fins a juny
Horari: dimarts o dijous de 17:00 a
20:00
Lloc: Escola d’Adults
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Cultura
Cursos i Tallers
CURSOS D’INFORMÀTICA
- Informàtica Avançada. Word, Excel i Power Point
- Informàtica Iniciació. Sistema Operatiu i Word Iniciació
- Internet i correu electrònic
- Curs de disseny d’àlbums fotogràfics (Hofmann)
Durada: tots els cursos tenen una durada de 30 hores de
formació
Lloc: Centre Integral de Majors (CIM, al costat de la Biblioteca)
Horaris. Per determinar i sempre en funció de la demanda.
Regularment hi ha torns de vesprada (15:00-17:00) i de
nit (17:00-20:00)

CURS DE PINTURA
-Diferents tècniques
d’expressió en la pintura (oli, aquarel·la,
pastel...) i en el dibuix
(carbó i llapis).
Durada: des d’octubre
fins a juny
Lloc: Escola d’Adults
Horari: dilluns i dimecres
de 10:00 a 11:30; dilluns
i dimecres de 17:00 a 18:30. de 18:30 a 20:00 i de 20:00
a 21:30. Divendres de 18:30 a 20:00 (sols xiquets).

Viu el teu oci

INSCRIPCIÓ I INFORMACIÓ:
Ajuntament de Carcaixent, 1r. pis, 962457609.
Està previst que els cursos comencen el dia 1
d’octubre. Anima’t!
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Cultura
TALLER RESTAURACIÓ DE MOBLES
TALLER DE TIFFANY
DURADA: de novembre de 2010 a maig de 2011
HORARI RESTAURACIÓ:
dimarts de 15 a 19 h, inici
del curs 2 de novembre
HORARI TIFFANY:
dimecres de 16 a 19 h,
inici del curs 3 de novembre
GRUPS: de 10 a 15 persones
PREU TOTAL DEL TALLER
DE RESTAURACIÓ: 140 €
PREU TOTAL DEL TALLER
DE TIFFANY: 150 €
INSCRIPCIONS: En l’Àrea de Cultura.
ORGANITZA: ASSOCIACIÓ AMES DE CASA TYRIUS

Premis
PREMI DE TEATRE INFANTIL “Xaro
Vidal” Ciutat de Carcaixent 2010
LA REGIDORIA DE CULTURA DEL M.I. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT CONVOCA L’XI EDICIÓ DEL PREMI DE TEATRE INFANTIL «XARO VIDAL»:
El premi de Teatre Infantil Ciutat de Carcaixent 2010 està dotat amb
3.600 € i es concedirà a la millor obra
inèdita de literatura dramàtica per a
públic infantil escrita en valencià. Els
participants hauran de presentar els
treballs escrits a màquina a doble
espai per una cara, en fulls DIN A4, enquadernats degudament, i amb una
extensió entre 15 i 50 pàgines.
La presentació es podrà fer personalment o per correu certificat.
El termini de presentació s’ajorna fins el 14 de desembre de 2010.
L’obra premiada serà publicada per Edicions Bromera dins la
col·lecció «Micalet Teatre».
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INFORMACIÓ I BASES: Àrea de Cultura

Cultura
Altres Iniciatives
EL CLAM
ACTUACIÓ DEL GRUP RADAR
DISSABTE 18 SETEMBRE • A LES 23:30.
Entrada lliure. Lloc: El Clam. Passeig, 11
Radar són els 90’s, un grup amb format powertrio, potents guitarres i melodies pop. Hereus
dels clàssics del gènere com ara Teenage Fanclub o The Posies, però amb l’aroma de l’idioma
en castellà que els acosta al Inquilino Comunista o a Los Hermanos Dalton, per posar-ne un
exemple. Sons elèctrics amb altes dosis d’energia
i molta personalitat.

Organitza: El Clam

CA DIERT:
EXPOSICIÓ DE PINTURA
“Paisatges urbans”
de TONI CLIMENT
FINS AL 31 D’OCTUBRE
Lloc: Rest. Ca Diert
Organitza: Ca Diert

EL LLORER:
EXPOSICIÓ DE
FOTOGRÀFIA
SAVIR de CARLA
M. TALENS MORENO
A PARTIR del 4 de SETEMBRE
Lloc: Restaurant El Llorer
Organitza: El Llorer
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Esports
ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS
Un any més, les Escoles Esportives Municipals comencen a rodar
amb la informació i les inscripcions durant el mes de setembre i posteriorment, a partir del mes d’octubre, amb els entrenaments i les
competicions de les diferents modalitats. A continuació, vos informem
de les inscripcions i modalitats per les quals podeu optar; no obstant,
estos horaris i grups són orientatius i cal consultar al llarg del mes
de setembre, en el Departament d’Esports, les possibles modifica-

ACTIVITATS DE 5 A 7 ANYS
(nascuts en els anys 2003-04-05)
INICIACIÓ ESPORTIVA.
Nivells: Iniciació/Preesport. Pavelló municipal
MINITENIS:
Dimarts i dijous de 17:30 h a 18:45 h.
Poliesportiu municipal
BALLS DE SALÓ.
No iniciats / Iniciació. Dilluns i dimecres.
Sala coberta del Poliesportiu
DANSA I ACC. RÍTMIQUES.
Nivell 0: Dilluns i dimecres de 17:30 h a 18:30 h.
Pavelló municipal
GIMNÀSTICA RÍTMICA.
Grup nivell 0: Dimarts i dijous de 17:20 h a 18:20 h.
Pavelló municipal
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Esports
cions que puguen sorgir abans de formalitzar les inscripcions.
Vos recordem, també, que les places i l’oferta de cursos està limitada
al nombre d’inscripcions, disponibilitat horària i d’instal·lacions.
Per a formalitzar la matrícula, caldrà presentar la fitxa d’inscripció
que, a partir de setembre, podreu consultar en diferents punts d’informació del poble així com en el mateix Departament d’Esports.

ACTIVITATS DE 8 A 13 ANYS
(nascuts de l’any 2002 al 1997)
FUTBOL SALA. Benjamí (2001-02), Aleví (2000-99)
i Infantil (1998-97): Entrenaments setmanals i competicions els dissabtes de matí, consulteu grups i horaris en el Departament d’Esports
BÀSQUET. Benjamí mixt (anys 01-02), Aleví mixt
(anys 99-00), Infantil masculí i femení (anys 97-98).
2 sessions setmanals (17:30 h-19:00 h) excepte infantil masculí (19:00 h-20:30 h). Pavelló municipal
ATLETISME. Dilluns i dimecres de 17:30 h a 19:00
h. Poliesportiu municipal
DANSA I ACC. RÍTMIQUES. Grup 1 Iniciació: Dilluns
i dimecres 18:30 h-19:30 h. Pavelló municipal
GIMNÀSTICA RÍTMICA. Nivells: 1 i 2. Dimarts i dijous. Pavelló municipal
BALL MODERN. Nivells: Iniciació/Perfeccionament.
Dimarts i dijous. Sala coberta del Poliesportiu
TENIS. Nivells: Iniciació/Perfeccionament. Dimarts i
dijous de 18:45 h a 20:00 h. Poliesportiu municipal
ARTS MARCIALS. Grup únic: Dimarts i dijous de
19:45 h a 21:00 h. Sala coberta del Poliesportiu
BALLS DE SALÓ. Grup perfeccionament: Dilluns i
dimecres. Sala coberta del Poliesportiu
CICLISME. Entrenaments setmanals, consulteu horari. Pavelló municipal
ESCACS. Dimarts i dijous de 17:30 h a 18:45 h.
Penya esportiva i instal·lacions municipals.
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Esports
ACTIVITATS DE 14 FINS A 20 ANYS
(anys del 1996 al 1990)
Grup Jove de Tenis
Dilluns i dimecres de 17:30 h a 19:00 h. Poliesportiu
municipal
IV Lliga Cadet de Futbol Sala
Competicions divendres i/o dissabtes de matí. Pistes
esportives annex al Pavelló d’esports
IX Lliga Juvenil de Futbol Sala
Competicions divendres vesprada. Pistes esportives
annex al Pavelló d’esports
Estos horaris i grups són provisionals, cal consultar-ho
al Departament d’Esports i /o en el període d’inscripcions.
Preus:
Modalitats de 5 a 13 anys*
Competicions cadet i juvenil
Activitats esportives per a joves

75 €
33 €
88 € el quadrimestre

Descomptes en les modalitats de 5 a 13 anys:
Inscripció a segona modalitat (50 %)
37,5 €
Inscripció d’un segon germà (40 %)
45 €
Inscripció d’un tercer germà (50 %)
37,5€
Inscripció d’un alumne de família nombrosa (40 %) 45 €
Informació:
A partir del mes de setembre, en el Departament d’Esports podreu confirmar els grups i horaris de les diferents modalitats esportives.
Inscripcions:
En el Departament d’Esports de 12 h a 14 h, i en Pavelló d’esports de 18:30 a 20:30 h els dies 22, 23, 24 i 27 de setembre.
En el full d’inscripció, que és requisit indispensable per a formalitzar la inscripció, podreu consultar els tràmits per a formalitzar la matrícula.
PLACES LIMITADES EN TOTS ELS GRUPS I MODALITATS
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Joventut
PROJECCIÓ DEL CURTMETRATGE: L'OFICINA
DIVENDRES 24 DE SETEMBRE • A LES 20 H
al Centre d'Empreses
Aquest curtmetratge fou rodat a Carcaixent pels alumnes del curs
de curtmetratges i FAULES, i s'organitzà des de la Regidoria de Joventut amb la col·laboració del SARC (Diputació de València).

JORNADA FORMATIVA EN PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I PER LA NO DISCRIMINACIÓ
DIVENDRES 29 D’OCTUBRE •
DE 16 a 21 H
al Centre d'Empreses
L'activitat és gratuïta però és
necessària la inscripció prèvia.
Aquesta jornada està organitzada en col·laboració amb el
Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana.

PROGRAMA FORMATIU JOVES
SETEMBRE – OCTUBRE 2010.
GLOBOFLÈXIA I MALABARS
11 i 18 de setembre a la Pobla Llarga. Duració: 20 h
Horari: de 9:00 h a 14:00 h i de 15:00 h a 20:00 h
ESTIMULACIÓ SENSORIAL
29 de setembre i 2 d’octubre a Alginet. Duració: 20 h
Horari: de 9:00 h a 14:00 h i de 15:00 h a 20:00 h
DINAMITZACIÓ DE LUDOTEQUES
23 i 30 d’octubre a Benifaió. Duració: 20 h
Horari: de 9:00 h a 14:00 h i de 15:00 h a 20:00 h
Ja et pots inscriure als de novembre-desembre:
COM TREBALLAR AMB ADOLESCENTS
13 i 20 de novembre a Carcaixent
RECURSOS I TÈCNIQUES AMB MATERIAL DE RECICLATGE
11 i 18 de desembre a Alzira
PREU DELS CURSOS: 35 € (CADA MONOGRÀFIC)
TERMINI D’INSCRIPCIÓ: EL MES ANTERIOR AL DE LA REALITZACIÓ
DEL CURS. FINS A ESGOTAR PLACES.
Tindran prioritat els alumnes dels pobles organitzadors.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ: C.I.J.
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Piscina coberta
ABONA’T A LA PISCINA
“INVERTEIX EN SALUT”
Fen-te abonat de la Piscina Municipal Coberta podràs gaudir de
forma lliure de les nostres instal·lacions, i a més aconseguiràs descomptes en tota la resta de serveis i cursos. Combina les següents
opcions per a configurar el teu abonament:
Opció Piscina: Opció obligatòria per a tots els abonats. Inclou l’accés a les dos piscines climatitzades utilitzant els carrils destinats al
bany lliure.
Opció Gimnàs: Inclou l’accés a les sales destinades a fitness o musculació i a la sala d’activitats cardiovasculars.
Opció Balneari: Inclou l’accés al balneari i la utilització lliure de les
seues instal·lacions excepte la sala de massatge.
Opció Activitats: Amb l’opció d’activitats en obert es contracta la
possibilitat d’accés a un paquet de 30 hores setmanals d’activitats
dirigides en sala. Aquest paquet pot anar variant en funció de la demanda d’usuaris. La temporalitat del pack és d’octubre a juny. *:
Abonaments
Piscina
Pis-Gim
Pis-Bal
Pis-Gim-Bal
Pis-Gim-Ac
Pis-Bal-Ac
Pis-Gim-Bal-Ac

Abonament
trimestral

Abonament
anual

80’00 €
89’00 €
100’00 €
121’00 €
110’00 €
121’00 €
131’00 €

173’00 €
225’00 €
241’50 €
299’00 €
285’00 €
299’00 €
346’50 €

* Es recomana informar-se de les normes de funcionament del paquet
d’activitats abans de contractar-lo. Tota esta informació, així com la
resta en què es regulen tots els serveis, podeu trobar-la a la Normativa
general de la piscina coberta de Carcaixent penjada e
www.piscinacarcaixent.com
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Piscina coberta
BONIFICACIONS I DESCOMPTES EN ABONAMENTS:
•Horari matinal o horari migdia: 20 % del total
•Jubilats, pensionistes i discapacitats: 50 % en el bany lliure
•Abonament familiar o família nombrosa: 30 % en el bany lliure
•Col·lectius i associacions locals: 30 % en el bany lliure
•Carnet jove: 20 % en el bany lliure
•Grups 5 persones: 15 % del total
- Aquestes bonificacions no són acumulables MATRÍCULA
L’import serà de 32’00 €. Deuran fer-lo efectiu tots aquells usuaris
que s’abonen per primera volta amb un abonament anual o trimestral, o que, després de causar baixa durant més de 90 dies, desitgen
tornar a inscriure-s’hi. En l’import de la matrícula estarà inclòs el
preu de la targeta identificativa d’accés (9’00 €).

Promoció inici de temporada: Fins al 15 de setembre la matrícula serà gratuïta. Sols caldrà abonar el preu de la targeta
identificativa.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS A L’AGOST
Del dia 25 d’agost al 31 la piscina estarà oberta per a
informació i inscripcions en el següent horari: de dilluns
a divendres de 10:00 a 14:00 h i de 18:00 a 21:30 h. I
a partir de l’1 de setembre la piscina comença la nova
temporada en el seu horari habitual:
De dilluns a divendres de 7:00 a 23:00 h / Dissabte de
9:00 a 20:00 h / Diumenge de 9:00 a 14:00 h

Piscina coberta
ACTIVITATS PROMOCIONALS
DE L’1 AL 30 DE SETEMBRE
Durant el mes de setembre, tots els usuaris de la Piscina
Municipal Coberta podran gaudir de tot tipus de modalitats
tant aquàtiques com en sala. És el moment de provar-les
totes per a poder elegir després aquelles que més vos agraden. Sigues el primer en conéixer les noves activitats per a
la temporada 2010-2011.
PREUS:
Abonats a la instal·lació: 1 € per sessió en sala o aquàtica
No abonats a la instal·lació:
2 € a les sessions en
sala /// 3 € a les sessions aquàtiques
CONDICIONS:
És necessària la reserva prèvia /// Les places de totes les
activitats són limitades /// Horaris de les activitats disponibles a la instal·lació i a la pàgina web.
ACTIVITATS:
+ RÍTMIQUES: Dansa del Ventre, Bollywood, Ritmes Llatins,
Hip-Hop, Aeròbic
+ SUAUS: Pilates bàsic, Pilates avançat, Streeching i abdominals 30
+ AQUÀTIQUES: Natació Iniciació, Mitjà i Perfeccionament,
Aquaeròbic, Aiguagim i Aigua-combat
+ ALTA INTENSITAT: TBC, Step-tonificació, Step, Body-Trainning, Body-Combat, GAC i Spinning.
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Piscina coberta
CURSOS DE NATACIÓ
A PARTIR DE L’1 D’OCTUBRE
A continuació, vos presentem l’oferta inicial de cursos aquàtics per a la temporada 2010-2011.

CURSOS ANUALS D’UN DIA PER SETMANA
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Piscina coberta
CURSOS TRIMESTRALS DE 2 DIES PER SETMANA

NOUS SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL
Amb la nova temporada, posem en marxa nous serveis per tal
de donar als nostres abonats i usuaris una oferta d’activitat física, esport i salut el més completa possible.

SERVEI DE DIETÈTICA I NUTRICIÓ
Per tal d’obtenir els millors resultats als teus entrenaments, cal
combinar aquestos amb una alimentació variada i adaptada a les
necessitats de cada esportista. Ara, des de la mateixa piscina coberta, podràs comptar amb els nostres dietistes perquè t’ajuden
a aconseguir els teus objectius.

SERVEI DE FISIOTERÀPIA
Amb la posada en marxa del servei de fisioteràpia, podràs realitzar
els teus tractaments de recuperació de lesions, consultes fisioterapèutiques o rehabilitacions a la mateixa instal·lació.
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Piscina coberta
SERVEI DE QUIROMASSATGE
Per tal de completar la nostra oferta de serveis al balneari, és moment d’oferir-vos els millors massatges relaxants i descontracturants. Reserva el teu horari i comença a gaudir d’una excel·lent
salut corporal.

SERVEI DE REFORÇ ESCOLAR
Ara, a la Piscina Municipal Coberta i de forma mensual, podràs
contractar sessions de reforç escolar de 45 o 90 minuts, un o diversos dies a la setmana, perquè els teus fills facen els deures
d’escola amb el recolzament d’un mestre titulat després de les
sessions de natació. Aprofita’t també d’aquest servei per a realitzar activitats per a adults mentres els teus fills fan el deure.
Més informació, torns i preus a partir de l’última setmana d’agost
a la Piscina Municipal Coberta..

CURS DE BUSSEIG
DEL 18 AL 31 D’OCTUBRE
El centre de busseig Bentos, amb la col·laboració de la Piscina
Municipal Coberta de Carcaixent, organitza aquest curs de
busseig OPEN WATER(1) de PADI (2)
Horari del curs:
De dilluns a divendres de 20:30 a 22:30
Dissabte 30 i diumenge 31 de 8:00 a 15:00
Calendari del curs:
Dilluns, dimecres i divendres: Classes teòriques
Dimarts i dijous: Immersions en piscina
Dissabte 30 i diumenge 31. Immersions en mar (dos cada dia)
* Les pràctiques de mar es realitzen a Calp i Xàbia.

Preu del curs: 330 € abonats / 350 € no abonats
Inclou: Equip complet de busseig / Despeses de tramitació del
títol / Material docent / Quadern d’immersions / Assegurança
de busseig / Dues eixides amb barco / Totes les classes teòriques i pràctiques.
No inclou: Desplaçaments al mar (se sol compartir cotxes i
despeses) / Reconeixement mèdic (obligatori).
(1)Bussejador d’aigües obertes. Atribucions del títol: Realitzar immersions
fins a 20 m de profunditat acompanyat d’un altre bussejador d’igual o
superior nivell.
(2)PADI. Associació Professional d’Instructors de Busseig

+informació i inscripcions a la recepció de la piscina coberta

27

Turisme
RUTES TURÍSTIQUES A CARCAIXENT
RUTA 3: CAMÍ DE LLEVANT

Carcaixent

Bressol de la taronja

RECORREGUT A PEU
-Església de Sant Bartomeu (s. XVI-XVII)
-Ermita de Sant Roc (s. XIII)
-Caminada (5 km)
DIUMENGE 26 DE SETEMBRE
A LES 09:00 H • A la Plaça de l’Església de
Sant Bartomeu de Cogullada
Viatja a l’edat mitjana pel GR-239 acompanyat d’un pelegrí i
d’entranyables personatges de l’època que et guiaran, entre tarongers, fins a aconseguir la teua vieira.
PREUS:
-VISITA GUIADA AMB TEATRALITZACIÓ: 5 €
-VISITA GUIADA AMB TEATRALITZACIÓ I DINAR: des de 15 €

RUTA 1: DE LA MORERA AL TARONGER
RECORREGUT CULTURAL:
-Reial Séquia (1927)
-Palau de la Marquesa (s. XVIII)
-Parròquia de Nostra Senyora de l’Assumpció
-Passejada pel casc antic i cases modernistes
-Auditori de les Dominiques
DIUMENGE 24 D’OCTUBRE
A LES 09:30 H
A la Plaça Major de Carcaixent
Carcaixent, nucli seder de reconegut prestigi entre els segles XVI
i XVII i bressol de la taronja. Coneix el procés de la seda, els costums de l’època, una forma de vida que fou el motor econòmic
de la Comunitat valenciana durant molts anys.
PREUS:
-VISITA GUIADA AMB TEATRALITZACIÓ: 5 €
-VISITA GUIADA AMB TEATRALITZACIÓ I DINAR: des de 15 €
Inscripcions: Via e-mail: turisme@ayto-carcaixent.es
Àrea de Turisme
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Promoció Econòmica • Arxiu
EXPOSICIÓ
EL NOSTRE MERCAT, LA SEUA HISTÒRIA
LLOC: Al Mercat
Una exposició fotogràfica on
podem conéixer els antecedents del mercat, així com els
promotors i la història de la
construcció del mercat municipal, inaugurat a l’any 1934. Amb
interessants fotografies, algunes
inèdites, de l’edifici i dels primers
venedors procedents de l’arxiu municipal, persones particulars
i aportacions de l’Associació de Comerciants El Mercat.Exposició
de caràcter permanent que començarà en el mes de setembre,
i que es podrà visitar en l’horari del mercat.

Organitza: M.I. Ajuntament. // Col·laboren: Associació
de Comerciants EL MERCAT i la Cambra de Comerç

Benestar Social
CURS DE IOGA
Disciplina d’origen hindú que té per objecte aconseguir el domini
i/o equilibri entre el cos i la ment.
Destinat a: joves i adults
Durada: des d’octubre fins a juny. Inici, dilluns 4 d’octubre
Horari: dilluns i dimecres,
de 18:00 a 19:00 h (1r. grup) // de 19:30 a 20:30 h (2n. grup)

Informació i
inscripció:
Serveis Socials
Municipals
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Medi Ambient
FÒRUM DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Agenda 21
DIVENDRES 10 DE SETEMBRE • A LES 19:00 H
Al Centre de Promoció Econòmica
(Carrer Marquesa de Montortal, 54)
El Fòrum de l’Agenda 21 és un espai de
participació d’allò que ens preocupa del
nostre poble. Ens reunim per parlar sobre
l’aigua, la neteja dels carrers, la recollida del
fem, el trànsit i qualsevol cosa que vulgues
proposar. Comptem amb la presència de l’Ajuntament per a
atendre les vostres queixes.

Unitat de Prevenció Comunitària
UPC
PREVENCIÓ FAMILIAR DEL CONSUM DE DROGUES
III EDICIÓ DEL CURS VIRTUAL PER A PARES I MARES:
“EN FAMÍLIA”
Curs on line i gratuït dirigit a pares i mares amb fills en edat
escolar, on es poden trobar instruments per a enfortir els rols
dels pares i mares en l’educació dels seus fills i filles per a afrontar situacions de risc, com pot ser
el consum de drogues.
Programació: MÒDUL 1: del 4 – 10 octubre. //
MÒDUL 2: de l’11 – 17 octubre. // MÒDUL 3:
del 18 – 24 octubre. // MÒDUL 4: del 25 – 31
octubre. // MÒDUL 5: de l’1 – 7 novembre.
INSCRIPCIONS: A partir del 13 de setembre en
www.fad.es.
MÉS INFORMACIÓ: UPC
Organitza: FAD (Fundació d’Ajuda contra la Drogoaddicció) i la Direcció
General de Drogodependències.
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Plaça Major, 1 – 1r
Telèfon: 96 245 76 09
C/ Jaume I, 33
Telèfon:96 246 72 43
www.bibliotequespubliques.es/carcaixent

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 52
e-mail: mediambient@ayto-carcaixent.es

Plaça Miguel Hernández
Telèfon: 96 245 76 26

C/ Apotecari Bodí s/n
Telèfon: 96 243 38 13
C/ Marquesa de Montortal, 54
Telèfon: 96 245 76 27
C/ Marquesa de Montortal, 54
Telèfon: 96 245 76 67
www.turismecarcaixent.es

ÀREA D’ESPORTS

ARXIU MUNICIPAL

UPC

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

Plaça Major, 1
Telèfon: 96 245 76 13

Plaça Major, 9 – 2n.
Telèfon: 96 245 76 08

Edició bimestral AAC activitats a carcaixent: vos oferim la possibilitat de rebre les properes edicions per correu electrònic; només heu de fernos-en la vostra petició a l’adreça activitatsacarcaixent@ayto-carcaixent.es
Edita: Ajuntament de Carcaixent
Coordina: Àrea de Cultura
Disseny i maqueta: setiset gràfiques

M.I. AJUNTAMENT
DE CARCAIXENT

