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A partir de febrer:
PROGRAMA FORMATIU PER A JOVES 2011 pàg.26

Divendres 4:
- FÒRUM DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA pàg.27
- ACTIVITATS ASSOCIACIÓ MESKROCK. 
IL RESCATO DE BELLADONA pàg.23

Dimecres 9:
TALLER D’ANIMACIÓ LECTORA. 
Un lleó de biblioteca pàg.  4

Del 10 al 19:
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Divendres 11:
TEATRE. YLLANA en Zoo pàg.12

Dilluns 14:
ACTE DE LLIURAMENT del 
VI CONCURS DE CARTES D’AMOR pàg.26

Dimarts 22:
TEATRE PER A XIQUETS. 
Campanya de teatre en anglés pàg.16

Dijous 24: 
CLUB DE LECTURA. El timbal de llauna pàg. 7

Divendres 25: 
ESPECTACLE MUSICAL pàg.24

Fins al 28:
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Biblioteca pàg. 4 a 7
Cultura pàg. 8 a 24
Infància pàg. 25
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BibliotecaBiblioteca

TALLERS D’ANIMACIÓ LECTORA

PASTÍS PER A ENEMICS

Presentació del llibre: Inspiració 
Premis Literaris Ciutat de Carcaixent 2010

El verb llegir no suporta l’imperatiu. Aversió que comparteix
amb altres verbs: el verb amar, el verb somiar... (Pennac)

PREMIS LITERARIS

Ciutat de carcaixent

Hauria sigut perfecte... si Claudi, l’ú-
nic enemic de la meua llista d’ene-
mics, no s’hagués mudat al meu
barri. DESASTRE TOTAL!! Per sort,
mon pare em va proposar un encan-

teri per a desfer-
me d’ell: un pastís
per a enemics!
Però no serà tan
fàcil... Cal des-
pistar-lo amb
e n c a n t e r i s ,
jocs, contes i bromes... fins que arribem
a les postres. M’hi ajudes?

Amb Eva Andújar

La incertesa del pas dels anys, l’a-
mor, la traïció, l’enyo-
rança de temps
passats i la tendresa
protagonitzen algunes
de les obres guardona-
des en la XV edició dels
Premis Literaris Ciutat de
Carcaixent. Un relat prota-
gonitzat per una jove inse-
gura que ha de trobar-se a
si mateixa, un assassinat a
sang freda, un homenatge a
la saviesa de la vellesa i l’im-
pacte del silenci en la quoti-
dianitat són els textos
guardonats en la secció de
narrativa. Pel que fa a la cate-
goria de poesia, els somnis, el
desengany, els amors anhelats
o les utopies són alguns dels motius que inspiren els poe-
mes compostos pels joves guardonats.

Presentació de les bases de la 16 edició
dels Premis Literaris Soleriestruch i 
Arminyana i Canut 2011

A l’acte assistiran:
Isabel Gómez Vayá, regidora d’Educació i Cultura

Joan Carles Girbés, cap de publicacions d’Edicions

Bromera

• Ens acompanyarà el contacontes Vicent Cortés. 

UN LLEÓ DE BIBLIOTECA

DIMECRES 9 DE FEBRER  •  A LES 17:45 H

La biblioteca és un espai públic, però, pot entrar un lleó? La
senyora Plàcida ens ha dit que tots els que compleixen les nor-

mes hi poden estar. Això pot
portar més d’un problemeta...

Amb Almudena Francés

DIMECRES 12 DE GENER •  A LES 17:45 H

DIMECRES 26 DE GENER
A LES 19 H  a la Biblioteca

4
Per a xiquets de 5 a 10 anys. Vine i participa!
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CLUB DE LECTURA

EL TALLAPAPERS 
DIJOUS 20 DE GENER  •  A LES 19:00 H

EL TIMBAL DE LLAUNA 
DIJOUS 24 FEBRER  •  A LES 19:00 H
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Vine al club de lectura per a compartir paraules,        idees, emocions… en l’aventura de llegir.

S’inicia amb les cartes que un
amic d’infància escriu en els
anys 1920 a García Lorca,
inspirador llunyà dels seus
anhels i dels seus somnis. És
una esplèndida novel·la-riu
subterrània que reflecteix els
últims cent anys de la vida
espanyola i entrellaça la His-
tòria amb les vides privades
dels personatges.

Oskar Matzerath és un nen
que es resisteix a créixer per-
què la societat del nazisme
no li agrada. També és un
malèvol nan que destrossa
cristalls, un ésser vulnerable,
enamorat sempre d'alguna
dona la qual idealitza, un as-
sassí... però que aconsegueix
crear amb el seu timbal una
música encisadora.

Va nàixer a Elx i va estudiar
Filosofia a Madrid i Història
de l'Art a Londres, i també va
ser professor de literatura a
Oxford. Autor dramàtic, crític
i director de cinema, la seua
tasca literària s'ha desenvolu-
pat principalment en el camp
de la novel·la, on destaquen
Museu provincial dels horrors,
La comunió dels atletes, Els
pares vidus, La Quinzena So-
viètica i El vampir del carrer
Mèxic.

VICENTE MOLINA FOIX

Es va fer escriptor després
d'haver rebut una sòlida for-
mació com a escultor i dibui-
xant. En 1999 va rebre el
Premi Nobel de Literatura i el
Premi Príncep d'Astúries de
les Lletres. La seua obra
comprén poemes, drames i,
sobretot, novel·les. El timbal
de llauna (1959), juntament
amb El gat i el ratolí (1961) i
Anys de gos (1963), compo-
nen la famosa trilogia de
Danzig.

GÜNTER GRASS 



1.- CARNET TEATRAL TEMPORADA COMPLETA

• Vos presentem els carnets per a la temporada 2011, amb els quals podreu
veure tots els espectacles teatrals programats des de l’Àrea de Cultura.

• Els posseïdors del carnet tindreu garantida l’entrada en totes les obres pro-
gramades des de gener fins a desembre del 2011 per l’Àrea de Cultura.

• L’adquisició del carnet suposa el gran avantatge de la reserva prioritària de
localitat.

Nota aclaridora per als posseïdors del carnet de l’any 2010: podreu renovar el
que teniu mantenint la mateixa butaca que heu tingut en el 2010, si vos inte-
ressa. Excepció: les butaques 1, 2, 3, 16, 17 i 18 de la fila 1

I EN QUÈ CONSISTIX ESTE CARNET?
• Es tracta, senzillament, de comprar una localitat (fixa i numerada) per a cada un
dels 8 espectacles previstos per al 2011. En el cas que se’n programaren més
de 8, el carnet estaria en vigor a efectes de tots els avantatges, però s’hauria
d’abonar l’import d’estes abans de la data de venda habitual de taquilla.

• Per a cada representació teatral, no caldrà retirar amb cap antelació les loca-
litats, el carnet serà suficient per a accedir a la sala. Encara que, si no heu
d’assistir-hi, preguem que ho comuniqueu telefònicament abans del dia de
venda, per tal d’evitar que les millors butaques es queden buides; en cas que
les venguérem, recuperaríeu l’import pagat.

• El preu del carnet serà l’equivalent al preu de 8 localitats (una per espectacle)
per a les 8  representacions consecutives previstes:
56 € • 40 € amb Carnet Jove
En els espectacles de preu superior al de 7 €, els posseïdors del carnet hauran
d’abonar la diferència.

• En el cas que la previsió de la programació d’espectacles sofrisca algun canvi,
es comunicarà per tal de solucionar-ho.
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Cultura Cultura
TEATRE
CARNETS TEATRALS

2.- CARNET TEATRAL 4 ESPECTACLES
• Presentem també el carnet 4 espectacles, amb el qual podreu veure 4 espec-
tacles teatrals programats des de l’Àrea de Cultura.

• Els posseïdors del carnet tindreu garantida l’entrada a 4 de les obres progra-
mades de gener a desembre del 2011 per l’Àrea de Cultura.

• L’adquisició del carnet suposa l’avantatge de la reserva prioritària de localitat
en els 4 espectacles triats.

I EN QUÈ CONSISTIX ESTE CARNET?
• Es tracta, senzillament, de comprar 4 reserves per a 4 dels espectacles pre-
vistos per al 2011.

• Per a cada una de les 4 representacions teatrals triades, caldrà retirar, amb
antelació a la venda habitual, la localitat presentant el carnet.

• El preu del carnet serà l’equivalent al preu de 4 localitats:
28 € • 20 € amb Carnet Jove 
Si algun espectacle és de preu superior a l’habitual, s’haurà d’abonar la dife-
rència al retirar la localitat.

• Als posseïdors del CARNET TEMPORADA COMPLETA del 2010:
- Aquells que desitgen renovar carnet mantenint la mateixa butaca, del 10 al
14 de gener (personalment o telefònicament) en horari de 9 a 14 h de dilluns
a divendres; i també de 17:30 a 20:30 h, dilluns i dimecres.
- Aquells que desitgen renovar carnet però canviant de butaca, el dilluns 17
de gener de 17:30 a 20:30 h i dimarts 18 de 9 a 14 h.

En l’Àrea de Cultura, Plaça Major, 9–2n. (dalt del jutjat).

• Per a nova adquisició de CARNET TEMPORADA COMPLETA 
El dimecres 19 de gener de 17:30 a 20:30 h, en l’Àrea de Cultura.

El dijous 20 de gener de 9 a 14 h, en l’Àrea de Cultura.
NOTA: El dijous 20, VENDA DE CARNETS també en ServiCAM.
Per telèfon al 902 44 43 00 / Per internet en www.cam.es.

• Per a CARNET 4 ESPECTACLES 
El dilluns 24 de gener en horari de 9 a 14 h i de 17:30 a 20:30 h, i dimarts 25
de 9 a 14 h. en l’Àrea de Cultura.

NOTA: Podreu confirmar assistència i  adquirir la vostra localitat per als espectacles
del dissabte 29 de gener i del divendres 11 de febrer.

Per al 2011, plantegem les dues opcions de carnets:

VENDA DE CARNETS



trimonio , La que se avecina, Las chicas de oro, Maniàtics,

Socarrats, etc.

Premi Berlanga Trajectòria 2010  //  Premi Abril Millor Actriu
2010  //  Premi Teatres Millor Actriu 2009  //  Premi Teatres M.
Actriu Repartiment 2008  //  Premi Teatres Millor Actriu 2009

• Álvaro Báguena ha treballat en les companyies més presti-
gioses i amb grans directors.
També ha protagonitzat diverses sèries de TV com són: L’Al-

queria Blanca, Sin tetas no hay paraíso, Génesis, Les Moreres,

Negocis de família, etc.

• Diego Braguinsky, amb una dilatada carrera en els escena-
ris. Ha intervingut en nombroses produccions de ficció per a
TV, cine, i en sèries com per exemple Hospital Central, L’Al-

queria Blanca, Les Moreres, Negocis de família, etc.

Premi Interpretació Arcipreste de Hita  //  Nominat Premis
Abril Interpretació 2007.

10

Cultura

11

PROGRAMACIÓ TEATRAL

GENER

Autor: JAIDY KANESH
Intèrprets: LOLA MOLTÓ, ÁLVARO BÁGUENA
MAMEN GARCIA, DIEGO BRAGUINSKY
Direcció JAIME PUJOL

“Un matrimonio y médium és una comèdia. Una co-
mèdia amb fantasmes.
La famosa mèdium Sofia Reina es contractada per la
periodista esportiva Àfrica Bermúdez per a realitzar una
sessió d’espiritisme en sa casa junt amb el seu espan-
tat i incrèdul marit, Òscar, a fi d’entrevistar el difunt pilot
de fórmula 1 Ayrton Senna. A pesar que la sessió no
dóna els fruits esperats, Àfrica assisteix atònita a l’apa-
rició de Ricki, el seu primer marit, mort fa set anys.
La nova situació provoca una infinitat de conflictes en
el si familiar.

• Lola Moltó ha treballat amb prestigiosos directors. Està con-
siderada una de les actrius més solvents de la seua genera-
ció, ha sigut nominada dos vegades al Premi a la Millor
Interpretació de Teatres de la Generalitat. En televisió ha in-
tervingut en: L’Alqueria Blanca, Hospital Central, Negocis de

família, Les Moreres, Setze Dobles, etc.

Guardonada amb el Premi Tirant Avant 2010, a la millor inter-
pretació, pel seu paper de “Dora” en L’Alqueria Blanca.

• Mamen Garcia ha sabut unir una carrera extraordinària com
a rostre popular en diverses sèries d’abast nacional, amb un
rigorós i excel·lent treball en els escenaris teatrals.
En televisió, ha protagonitzat sèries com ara Escenas de ma-

UN MATRIMONI I MÈDIUM
Companyia: ORNITORINCS

DISSABTE 29 DE GENER • A les 20:30 hores 
Al Teatre D. Enrique

de l’espectacle
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PROGRAMACIÓ TEATRAL
FEBRER

L’ESPECTACLE:
En el racó més pro-
fund de la jungla,
uns intrèpids i gri-
llats exploradors
afronten la més in-
sensata de les aven-
tures. La seua missió
és capturar un exòtic
animal en vies d’extin-
ció per al ZOO d’una
gran ciutat.
Els continus despropò-
sits dels protagonistes
desencadenaran una
esperpèntica epopeia
visual en què l’entorn,
aparentment paradisíac, es converteix en una trampa in-
festada d’estranys animals. Aus, mamífers, rèptils i insec-

ZOO
Companyia: YLLANA

DIVENDRES 11 DE FEBRER • A les 22:30 hores
Al Teatre D. Enrique

Amb el lliurament del Premi de Teatre Infantil,
Xaro Vidal 2010

RESERVA i VENDA de localitats: 
a partir del dimecres 26 de gener.

• En l’Àrea de Cultura:
Horari: matins, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores
vesprades, dilluns i dimecres de 17:30 a 20:30 hores
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• En ServiCAM:
Per telèfon, al 902 44 43 00 / Per internet, en www.cam.es/
En els terminals de punt de venda.

• A la taquilla del Teatre: 
el mateix dia de l’espectacle, des de les 21:30 hores

tes s’ho arreglaran per a fer la vida impossible als herois
de l’expedició.
Els reis del teatre gestual proposen al públic una història
emmarcada en plena naturalesa.

LA COMPANYIA:
Yllana torna a posar en peu un espectacle per a tots els
públics, aplicant esta vegada la seua personal visió cò-
mica del món a l’etern conflicte entre l’home i la natura.
En l’afany per seguir investigant en el teatre del gest, la
companyia aprofundeix amb Zoo en el tema de l’anima-
lització i la recreació de la naturalesa salvatge, idees que
ja han estat presents en altres espectacles de Yllana, en-
cara que sempre com a elements aïllats.
En Zoo ningú no podrà escapar de les garres del riure.
Que comence l’aventuraaaaaaaaaaa!!!!

Premi Max 2010
Idea original: Yllana

Creació i direcció: Yllana
Repartiment actoral:

César Maroto / 
Juan Francisco Dorado / 

Susana Cortés / 
Rubén Hernández

Preu: 7 euros / Amb Carnet Jove: 5 euros
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ESCAPADA CULTURAL

DISSABTE 23 D’ABRIL:
CARCAIXENT-SARAGOSSA-BILBAO
Eixida a les 7:00 h des de Carcaixent en direcció a Sara-
gossa.
Visita a la Basílica del Pilar i dinar lliure. A la vesprada,
continuació del viatge fins a Bilbao. Arribada a l’hotel.
Sopar i allotjament.

DIUMENGE 24 D’ABRIL:
GETXO-PORTUGALETE-GERNIKA
De matí GETXO, el seu passeig marítim, port esportiu i
seu de l’aristocràcia bilbaïna. I PORTUGALETE, situat a
l’altre costat del Nervión. Dinar a l’hotel.
De vesprada, GERNIKA, població històrica, visita a la
Casa de Juntes, amb l’Arbre de Gernika. A l’hora del be-
renar, la típica redolada de MONA.

DILLUNS 25 D’ABRIL:
VITÒRIA-CARCAIXENT
Al matí, eixida cap a VITÒRIA on visitarem el Parlament,
Plaça de la Mare de Déu Blanca, Plaça d’Espanya, Casa
del Lehendakari, etc. DINAR en restaurant i tornada cap
a CARCAIXENT.

Preu: 240 € (per persona en habitació doble)
ALLOTJAMENT en hotel de 4**** a Bilbao.
Inclou:
●Autocar.
●Allotjament / 2 nits en hotel de 4****.
●1 pensió completa / 2 Mitges pensions 
●Assegurança de viatge

INSCRIPCIONS: ÀREA DE CULTURA
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PASQUA DEL 23 AL 25 D’ABRIL 2011

PAÍS BASC 
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Propostes musicalsActivitats per a xiquets

Cultura

AUDICIONS DE MÚSICA

PRESENTACIÓ CD

TEATRE ESCOLAR

16 17

CAMPANYA DE TEATRE EN ANGLÉS
FÒRUM TEATRE I EDUCACIÓ

DIMARTS 22 DE FEBRER • AL TEATRE D. ENRIQUE

AROUND THE WORLD IN 80 DAYS 
Per a alumnes de Primària

Espectacle que pertany a la campanya
2010-2011 de teatre en anglés de
Fòrum Teatre i Educació, campanya
que porta ja quinze anys treballant
amb l’interés d’apropar 
l’anglés en l’àmbit 
educatiu a 
través del 
teatre.

Anglaterra. Dia 2 d’octubre de 1872 en el Reform
Club de Londres. El senyor Phileas Fogg aposta amb
uns amics, amb qui sol jugar al whist, que és possi-
ble fer la volta al món en huitanta dies. Per a demos-
trar-ho, mamprén un viatge amb el seu nou criat
francés, Jean Passepartout, un peculiar personatge
que anteriorment ha treballat de cantant en un circ,
de venedor ambulant i de sergent de bombers, i que
ara busca tranquil·litat. Però els nous plans de Phi-
leas Fogg alteren aquesta suposada tranquil·litat que
Passepartout busca.

Alumnes guanyadors:
RAÜL TERUEL FERRAGUD - Percussió
JAVIER BOLUDA ANADÓN - Tuba

Organitza: Conservatori de Música Mestre Vert

El nou treball del Quartet de Clarinets Vert, Esencias,
fomenta la música original per a esta formació musi-
cal, 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 / Sal-
vador Navarro / José S. Quilis

Audició Premis Extraordinaris del Curs 2009/2010
Conservatori Professional Mestre Vert

DIMECRES 12 DE GENER
A les 20:00 hores • Saló d'actes del Conservatori

CD esencias. QUARTET DE CLARINETS VERT

DISSABTE 15 DE GENER• A les 19:30 h 
A l’Auditori Municipal



Cultura
Propostes musicals Premis

Cultura

VII JORNADES DE MUSICOLOGIA XI CONCURS  CARTELL  ANUNCIADOR

Informació i inscripcions:
Fins al 4 de març (669 52 15 66)

PREU:  40 euros (dinar inclòs) 
Socis AVAMUS, 25 euros
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Exposició

JOSÉ BLASCO HERNÁNDEZ

Exposició extraordinària de rèpliques
de Picasso

Musicologia vs Musicologies

DISSABTE 5 DE MARÇ  •  DE 9:00 a 19:30 H
AL CONSERVATORI PROFESSIONAL MESTRE VERT

DEL 21 AL 30 DE GENER DE 2011
de 19 a 21h

A LA SALA MUNICIPAL D’EXPOSICIONS
C/ Sant Llorenç, 1

RESUM: L’Associació Valenciana de Musicologia
(AVAMUS), amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Carcaixent i el Conservatori Mestre Vert, organitzen les
VII Jornades amb una temàtica que fa referència als di-
ferents camps d’estudi que ofereix una disciplina tan
oberta com la Musicologia. A les Jornades es tractaran
comunicacions i conferències que van des de treballs
basats en les noves tendències en l’estudi musicolò-
gic, fins a aportacions al patrimoni musical valencià
passant per l’organologia i els gèneres musicals. A
banda, en aquestes Jornades es presentarà el número
2 de la revista d’AVAMUS Quadrivium i es lliurarà el 1r.
guardó Luis Milán al musicòleg Josep Climent.

PONENTS: Julio Ogas (Universitat d’Oviedo), Mirta
Marcela González (Universitat d’Oviedo), José María
Peñalver Vilar (UJI Castelló), Juan Pedro Escudero
(Universitat d’Extremadura), Vicente Cogollos Linares
(DEA Universitat Catòlica de València), Salva Astruells
(tesis Universitat de València), Mario Masó (DEA UJI
Castelló) i Raül Ferragut (Taller de Lutheria Sergi Martí).

• Les Jornades seran certificades pel Cefire d’Alzira.

L’Ajuntament de Carcaixent con-
voca concurs per a la realització
del cartell anunciador de la Set-
mana de la Dona que se celebrarà
al mes de març del 2011.
El concurs estarà dotat d’un únic
premi de 600 euros.
La data d’admissió d’originals fina-
litzarà el dimecres 19 de gener de
2011.

INFORMACIÓ I BASES: Àrea de Cultura
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“Setmana de la Dona” 2011
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Altres Iniciatives

2120

EL LLORER”
AQUAREL·LES de Marià Mosquera

Exposició

V BIENNAL DE PINTURA
Ciutat de Carcaixent 2010-2011

Obra premiada i obres seleccionades en esta quinta
edició del premi de pintura

Obres premiades: I, II, III i IV edició.

CaDIERT
EXPOSICIÓ COL·LECTIVA "BODEGONS"
V. Borrás, Carme Caldes, M. Navarro, Carme Vidal, A. Hu-
erta i Xesco, 6 artistes, 6 visions diferents d'un tema clàssic
com són els BODEGONS.

Amb diferents
tècniques i amb
les seues particu-
lars mirades, tots
ells ens conviden
a la reflexió, a
fugir de la mono-
tonia que sembla
envair-ho tot.

Fins al 27 de febrer. Organitza: Restaurant CaDiert

Del 10  al 19 de febrer de 2011 • De 19 a 21 hores

INAUGURACIÓ: 
DIJOUS 10 DE FEBRER A LES 20 HORES
AMB LLIURAMENT DEL PREMI AL GUANYADOR

LLOC: A LA SALA D’ACTES 
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

EXPOSICIÓ DE PINTURA EXPOSICIONS

Al llarg del mes de gener
Organitza: El Llorer, café-restaurant.



CulturaCultura
Altres Iniciatives

CONCERT D’ANY NOU. EMILIO SOLO TEATRE. IL RESCATO DE BELLADONA

Emilio Solo, can-
tant de professió i
pseudònim d’Emi-
lio Palomares Que-
vedo, va nàixer a
Benimàmet un 3
de desembre, no
sabem de quin any
perquè no consta
en cap biografia. 

Al 1971 començà a
compondre can-
çons, i donà els
seus primers pas-
sos en la cançó en
grups de segona fila.

En 1986, participa
en el III Festival de la
Cançó de Santander
i en el Concurs orga-
nitzat por la Cadena Ser per a trobar la música d’un espot
publicitari de Renfe. 

La seua discografia es compon dels següents àlbums i
cançons: El Rock de la Amistad (1987), Emilio Solo (1988),
Vive y sigue (1988), Joyas del Rock en español (1995),
Llega la Navidad (1998), Todo éxitos (1999), Rosas Rojas
(2001), Abre tu ventana (2003) y Jamás te olvidaré (2006).

Preu: 5 €

Organitza: Associació Cultural  MESKEROCK  

Estos actes estan dirigits a la recaptació de fons per a la realització del
festival Rockafalles 2011, els beneficis del qual seran destinats a l’Asso-
ciació de pares de xiquets amb càncer ASPANION.

Associació Cultural MESKEROCK
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DIUMENGE 2 DE GENER • A LES 20:00 H
AL TEATRE D. ENRIQUE

BARANA TEATRE

DIVENDRES 4 DE FEBRER • A LES 22:30 H
AL TEATRE D. ENRIQUE

Autor: Joan Soler, Òscar Martínez (il·lustrador)
Repartiment: Carmelo Soler // Luis Guerrero // Joan Soler
Direcció: Lluna Albert

SINOPSI: Tres jo-
glars i una història
medieval ens trans-
portaran a un uni-
vers màgic on l'
aventura i l' acció
faran de nosaltres
espectadors èpics.

● Que bonic, no?

● T'agrada? Els ha
quedat bé, la veritat,
però no va d'això.
Més prompte es
tracta d'una… ano-
mena-la història si
vols, on un invencible
exèrcit de tres tendres
idiotes dominen la desmesura, fan el paperot i aguaiten
sense por a la comèdia de l'error. Un desastre, vaja!

● No te la perdes, això és el millor, de tan desmanyotats...
són graciosos, autèntics, absurds, genis del fracàs, vir-
tuosos de l'error.

Preu: 5 €



Cultura Infància
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DOCUMENTACIÓ MONITORS/ORES
CARNESTOLTES

Altres Iniciatives

DES DEL 
DILLUNS 17 
FINS AL 
DILLUNS 31
DE GENER DE
2011 

Si vols treballar com a monitor/a del CARNESTOLTES
2011, ara estàs a temps!
A partir del dia 17 de gener, podràs passar per l’Àrea
d’Infància per a arreplegar la documentació requerida.
El termini per a presentar-la i, així, optar a la plaça de
monitor/a, acaba el dia 31 de gener de 2011 a les
14:00 hores.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

INSTÀNCIA on s’indique la voluntat de participar en
el procés de selecció i les dades personals de la per-
sona sol·licitant
CURRICULUM VITAE

Per a més informació: Àrea d’Infància
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Com fer des d’un guió radiofònic fins a la gravació del teu
propi programa.

Imatge: cultura, taller ràdio • Inici: 7 de gener 2011
Finalització: 1 d’abril de 2011 • Edats: de 14 a 18 anys
Lloc realització: Casal Jaume I – Grup Arrels

Preu: 15 €

Més informació: 
635 795 156 
627 954 059

Una activitat del Casal
Jaume I-Grup Arrels,
Associació Amics i Ami-
gues de la Natura, Tio
Pep.

El grup C.C.TIZONA 
representarà el musical 

HOY NO ME PUEDO 
LEVANTAR 

No cal recordar l'èxit d'este es-
pectacle des de la seua estrena
fins a la seua última representació,
això es deu a la música de ME-
CANO que arriba a generacions
distintes i que forma part de la mú-
sica dels espanyols. Hem de prepa-
rar-nos per a anar, cantar i, per què
no, plorar; no podeu perdre-vos-ho,
vos esperem a tots...

VENDA ANTICIPADA (les entrades estan ja a la venda):
Administració AMORES & ALBELDA (PASSATGE MODERNO)
Farmàcia BOQUERA (C/ JULIÀ RIBERA, 1)  
Carnisseria GÓMEZ (C/ BALMES, 4) 

Preu: 10 € • Organitza: FALLA PLAÇA LES DIES

DIVENDRES 25 DE FEBRER • A LES 22:30H.

TALLER DE RÀDIO

ESPECTACLE MUSICAL



Joventut Medi Ambient

26

Si eres d’eixes persones que esperes fins a l’últim
moment per a comprar l’Agenda, estàs d’enhora-
bona!
La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Car-
caixent te n’ofereix una… Com?
Si tens entre 14 i 35 anys, passa pel Centre d’Infor-
mació Juvenil a partir del 10 de gener i arreplega la
teua.

Fins a acabar existències!

JA TENS LA TEUA AGENDA
JOVE PER AL 2011?

A PARTIR DE FEBRER
Com cada any, coordinat des dels centres d’informació
juvenil d’Alginet, Alzira, Benifaió, Carcaixent i la Pobla
Llarga, es presenta el programa formatiu per a joves
2011, amb la particularitat que aquest any oferim el
curs d’Animador Juvenil i hem canviat la temàtica dels
monogràfics, per tal que els/les nostres monitors/ores
estiguen formats en totes les àrees.
Les nostres 3 línies formatives són:
· curs de monitor de temps lliure
· curs d’animador juvenil
· cursos monogràfics

PROGRAMA FORMATIU PER A JOVES 2011                     

DILLUNS 14 DE FEBRER • Pub Viena a les 20 h

LOVE PARTY

Festa on gaudirem de les millors cançons d’amor dels
últims temps, intercalades amb les millors cartes d’a-
mor d’aquest any. Música, humor i amor assegurats!

Lloc: Al Centre de Promoció Econòmica
(Carrer Marquesa de Montortal, 54)
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MÉS INFORMACIÓ:  Centre d’Informació Juvenil               

ACTE DE LLIURAMENT  VI CONCURS DE
CARTES D’AMOR

DIVENDRES 14 DE GENER

A LES 19:00 H

Temàtica: 
ORDENACIÓ ACTUAL DE 
L’URBANISME

DIVENDRES 4 DE FEBRER 

A LES 19:00 H

Temàtica: 

EL PATRIMONI LOCAL

El Fòrum de l’Agenda 21 és un espai de
participació per a tots els veïns i veïnes de
Carcaixent. Ens reunim per parlar i trans-
metre a l’Ajuntament tot allò que ens pre-
ocupa (aigua, neteja dels carrers, recollida
de fem, trànsit, etc.). Esperem la teua as-
sistència, així com propostes que siguen
del teu interés.

FÒRUM DE 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

Agenda 21
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Piscina cobertaPiscina coberta

“COMENÇA L’ANY AMB BON
PEU”ABONA’T A LA PISCINA

CURSOS DE NATACIÓ 2n. TRIMESTRE

FINS AL 14 DE GENER • MATRÍCULA GRATUÏTA

Fent-te abonat de la Piscina Municipal Coberta, podràs
gaudir de forma lliure de les nostres instal·lacions, a més
d’aconseguir descomptes en tota la resta de serveis i cur-
sos. Combina les següents opcions per a configurar el teu
abonament:

Opció Piscina: Opció obligatòria per a tots els abo-
nats. Inclou l’accés a les dos piscines climatitzades uti-
litzant 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 cardiovas-
culars.
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.

Abonaments trimestrals
Piscina 80’00 €
Piscina i gimnàs 89’00 €
Piscina i balneari 100’00 €
Piscina, gimnàs i balneari 121’00 €
Piscina, gimnàs i activitats 110’00 €
Piscina, balneari i activitats 121’00 €
Piscina, gimnàs, balneari i activitats 131’00 €

Visita’ns, coneix la nostra instal·lació i informa’t de les 
bonificacions i descomptes als quals pots optar.
També pots trobar tota la informació, 
normativa, cursos i notícies en
www.piscinacarcaixent.com.

La gran majoria d’experts en esport i activitat física coincidei-
xen a l’hora d’assenyalar la natació com a l’activitat més com-
pleta, siga quina siga l’edat del practicant. A continuació, vos
informem d’aquells cursos aquàtics per al segon trimestre en
els quals existeixen places lliures:

Nadons amb pares (0-3 anys)
Dilluns i dimecres: 17.30
Divendres: 17.30 
Dissabte: 10.00 - 10.45 - 
12.00 - 18.15

Nadons sense pares (2-3 anys)
Dilluns i dimecres: 18.15h
Divendres: 18.15
Dissabte: 11.30

Infants Baix (4-5 anys)
Dimarts i dijous: 17.30 - 18.15
Divendres: 19.00
Dissabte: 10.00 - 12.15 - 
17.30 - 18.15

Infants Mitjà (4-5 anys)
Dilluns i dimecres: 19.00
Dimarts i dijous: 17.30
Divendres: 17.30

Infants Alt (4-5 anys)
Dilluns i dimecres: 18.15
Divendres: 18.15 - 19.00
Dissabte: 10.45 - 11.30

Xiquets Blanc (6-12 anys)
Dissabte: 10.00

Xiquets Groc (6-12 anys)
Divendres: 17.30
Dissabte: 10.45

Xiquets Roig (6-12 anys) 
Dilluns i dimecres: 18.15
Dimarts i dijous: 18.15
Divendres: 17.30 - 18.15 - 19.00
Dissabte: 11.30 - 18.15

Xiquets Verd (6-12 anys)
Dimarts i dijous: 18.15
Divendres: 17.30
Dissabte: 11.30

Xiquets Blau (6-12 anys)
Dimarts i dijous: 19.00
Divendres: 19.00

Adults General
Dimarts i dijous: 7.30

Adults Perfeccionament
Dilluns i dimecres: 19.45

Adults Mitjà
Dilluns i dimecres: 20.30
Dimarts i dijous: 19.00 - 20.30

Adults Iniciació
Dimarts i dijous: 15.45 
16.30 - 19.00

Aiguaeròbic
Dilluns i dimecres: 10.30 
19:00 - 19.45

3a. Edat
Dilluns, dimecres i divendres: 
9.00 - 16:30
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C/ Jaume I, 33
Telèfon:96 246 72 43
www.bibliotequespubliques.es/carcaixent

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

Edició bimestral AAC activitats a carcaixent: vos oferim la
possibilitat de rebre les properes edicions per correu electrònic; només
heu de fer-nos-en la vostra petició a l’adreça 
activitatsacarcaixent@ayto-carcaixent.es

També podeu trobar l’ACC a la pàgina web de l’Ajuntament
www.carcaixent.es

Plaça Major, 9-2n.
Telèfon: 96 245 76 52
mediambient@ayto-carcaixent.es

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

C/ Apotecari Bodí s/n
Telèfon: 96 243 38 13
www.piscinacarcaixent.com

Plaça Major, 9 – 2n.
Telèfon: 96 245 76 65ÀREA D’INFÀNCIA

Piscina coberta
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BONIFICACIÓ PER A ATURATS EN ABONAMENTS
TRIMESTRALS:
La Piscina Municipal Coberta de Carcaixent ofereix, a partir
de l’1 de gener, una nova bonificació per a persones atura-
des. Aquesta bonificació consisteix en un descompte del
30% en la part de bany lliure per a aquelles persones que
contracten un abonament trimestral i justifiquen amb docu-
mentació oficial de l’Inem la situació d’atur.

BONIFICACIONS EN LLOGUER DE PISTES DOBLES
I CLASSES DE PÀDEL
A partir d’any nou, entren en vigor nous descomptes en els
preus del lloguer de les pistes dobles de pàdel i també en
les classes. Aquestes bonificacions s’aplicaran en funció
dels horaris de classes o lloguers:

- Pistes dobles de dilluns a divendres, abans de les 14:00:
50% descompte

- Pistes dobles de dilluns a divendres, de 14:00 a 18:00: 
20% descompte

- Classes de pàdel de dilluns a divendres, abans de les
18:00:  20% descompte

NOVES BONIFICACIONS A LA
PISCINA MUNICIPAL

Més informació a la recepció de la piscina coberta.



M.I. AJUNTAMENT
DE CARCAIXENT
www.carcaixent.es


