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___________________
Dijous 5
XARRADA: Què és la felicitat: la felicitat 
no és una meta, és un camí pàg.6
___________________
Divendres 6
CONCERT DE PIANO pàg.14
___________________
Dissabte 7
DISSABTE ESPORTIU: Entrenament espartà i spinning pàg.28
___________________
Del 9 de novembre al 4 de desembre
CURS DE SOCORRISTA AQUÀTIC pàg.29
___________________
Dimecres 11
CONTES A L’AMOR DE LA BIBLIOTECA. Contes dels Grimm pàg.7
I JORNADA INTERDISCIPLINÀRIA: 
“Violència de gènere i domèstica” pàg.4
___________________
De l’11 al 29
EXPOSICIÓ: “El voto femenino en España” pàg.5
___________________
Dijous 12
XARRADA: La utilització segura d’internet i del telèfon pàg.6
___________________
Del 12 al 14
TORNEIG DE PÀDEL D’HIVERN pàg.30
___________________
Dissabte 14
DISSABTE ESPORTIU: Zumba i spinning pàg.28
___________________
Diumenge 15
VISITES PROGRAMADES I GUIADES: Tercera ruta 
“amb retorn” al cementeri de Carcaixent pàg.31
___________________
Del 16 al 20
EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS: “Sóc xiquet/a i tinc dret a...” pàg.21
___________________
Dijous 18
CLUB DE LECTURA. La edad de hierro pàg.8
XARRADA: Noves tecnologies i la gent major pàg.6
XARRADA: Progr. d’assessorament, creació d’empresa pàg.23
___________________
Divendres 20
ESPECTACLE TEATRAL pàg.22
LLIURAMENT PREMIS CONCURS DE DIBUIX pàg.22
___________________
Dissabte 21
DISSABTE ESPORTIU: TRX i spinning pàg.28
_____________________
Diumenge 22
SENDERISME CARCAIXENT: Alzira, el Tallat Roig pàg.16
___________________
Dimecres 25
XARRADA: Laboral, jurídic, formes jurídiques, 
passos i tràmits pàg.23
_________________
Dissabte 28
CONCERT. Quartet de Clarinets Vert pàg.14
DISSABTE ESPORTIU: CardioFitball i spinning pàg.28

___________________ 
Dimecres 2
XARRADA. Pla d’empresa, màrqueting, fiscalitat 
i tributació de l’empresa pàg.23
___________________
Del 4 al 13
EXPOSICIÓ: Camí de Llevant pàg.13
___________________
Dimecres 9
CONTES A L’AMOR DE LA BIBLIOTECA. La gallina Pollinaca pàg.7
___________________
Del 9 al 10
CURS D’ÚS DEL DESFIBRIL·LADOR pàg.29
___________________
Del 9 al 15
6a. MARATÓ SOLIDÀRIA. Cap xiquet sense joguet pàg.28
___________________
Divendres 11
FESTIVAL SOLIDARI pàg.17
___________________
Diumenge 13
XX FESTIVAL CORAL INFANTIL DE NADALES pàg.15
___________________
Dimecres 16
CLUB DE LECTURA. El balcón en invierno pàg.9
___________________
Fins al 16
XVIII CONCURS DE BETLEM pàg.12
___________________
Del 18 de desembre al 10 de gener
EXPOSICIÓ: XIX Concurs Fotogràfic 
“Lactància Materna Maria Alta” 2015 pàg.18
___________________
Dissabte 19
I GALA BENÈFICA A BENEFICI DE L’ALZHEIMER pàg.17
CONCERT DE NADAL. Agrupació Coral de Carcaixent pàg.15
CONCERT DE NADAL. Jove Orquestra 
Conservatori ProfessionalMestre Vert de Carcaixent pàg.15
___________________
Diumenge 20
SENDERISME CARCAIXENT: Cartell de Vallada 
i Penyal de la Creu pàg.16
___________________
Fins a l’11 de gener
XVI CONCURS CARTELL ANUNCIADOR 
“Setmana de la Dona” pàg.10

Benestar Social pàg. 4 a 6
Biblioteca pàg. 7 a 9
Cultura pàg. 10 a 18
Esports pàg. 19 a 20
Infància pàg. 21 a 22
Joventut pàg. 23
Piscina Coberta pàg. 24 a 30
Turisme pàg. 31
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BENESTAR SOCIAL

I Jornada Interdisciplinària:
“VIOLÈNCIA DE GÈNERE I DOMÈSTICA”
11 DE NOVEMBRE • DE 09:00 A 14:30 HORES
A L’AUDITORI MUNICIPAL

Dates: de l’11 al 29 de novembre
De: 18:30 h – 20:30 h 
A la sala d’exposicions “Sant Llorenç”
Dirigida a: públic en general

Enguany, per tal de crear cons-
ciència i sensibilitzar la pobla-
ció sobre tan greu problemàtica
social, des de l’Àrea de Benes-
tar Social s’han programat les
següents activitats:

Es tracta d’una Jornada en què s’abordarà el feno-
men de la violència de gènere i domèstica, des
d’un enfocament multidisciplinari, on intervindran
professionals dels àmbits: sanitat, educació, ser-
veis socials, justícia i forces de seguretat (Policia
Local i Guàrdia Civil), amb la finalitat d’informar i
debatre sobre els diferents protocols d’intervenció
amb les víctimes, així com la forma de coordinar
eixos protocols, per tal que puguen ser més efec-
tius. 
Sense oblidar la funció de prevenció, des dels dife-
rents àmbits d’intervenció, però de forma molt es-
pecial des de la perspectiva de l’educació,
fonamental per a eradicar aquesta xacra social.

Destinada a: Professionals dels diferents
àmbits d’intervenció assenyalats.

Informació i inscripció: Serveis Socials
Municipals de Carcaixent. Tel. 962457609

Termini d’inscripció: 
fins al dia 6 de novembre 

4

DIA MUNDIAL 
CONTRA LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE “EL VOTO FEMENINO 

EN ESPAÑA”  

EXPOSICIÓ:

Exposició itinerant cedida pel Ministeri de Sani-
tat, Serveis Socials i Igualtat, amb l’objectiu d’in-
cidir en actituds i comportaments que coadjuven
a afavorir la plena igualtat d’oportunitats entre
dones i homes, utilitzant aquestos mitjans i/o
instruments de comunicació i sensibilització. 
El dret de les dones al sufragi universal va supo-
sar un signe d’igualtat. 
L’activitat porta diferents materials didàctics per
a treballar especialment en els escolars. 

Aquesta activitat es difondrà, de manera especial, pels centres
educatius del municipi, convidant-los a la participació i donant-
los l’oportunitat que puguen organitzar visites guiades amb els
alumnes, amb cita prèvia concertada. 
També podrà sol·licitar visita guiada qualsevol altre col·lectiu
del municipi que estiga interessat.



La Ventafocs, Blan-
caneu, Els músics
de Bremen, El llop i
les set cabretes, La
Bella dorment del
bosc, L’ocell d’or... i
tants contes són his-
tòries que foren reco-
llides pels germans
Jacob i Wilhelm Grimm
de les veus del poble o de les biblioteques on ana-
ven. Vine a la calor de la teua biblioteca per a es-
coltar estes històries d’ahir, de hui i de sempre,
que comencen amb “Hi havia una vegada...”.

biblioteca

CONTES A L’AMOR DE LA BIBLIOTECA
El verb llegir no suporta l’imperatiu. Aversió que comparteix amb altres

verbs: el verb amar, el verb somiar... (Pennac)

Amb Almudena Francés

Per a xiquets de 5 a 10 anys 

Vine i participa!

Hi ha un fum de
contes amb
gallines, galls i
corrals: La
gallina dels ous
d’or, El gall i la
guineu, Amiga
gallina, El gall
despistat, El
rap de la
gallina Carolina... i  La
gallina Pollinaca, la coneixes? Doncs, vine i
Almudena et contarà la seua història. 

CONTES DELS GRIMM 
DIMECRES 11 DE NOVEMBRE • A LES 17:45

LA GALLINA POLLINACA  
DIMECRES 9 DE DESEMBRE • A LES 17:45

776
6

DATA: 18 de NOVEMBRE 
HORA: 18:00 h
LLOC: CENTRE INTEGRAL DE 
MAJORS (CIM)
Impartida per: Antonio Martínez 
Fuertes (Llic. Comunicació audiovisual i
Màster en Noves tecnologies)
Dirigida a: Públic en general

XARRADESaltres accions:
QUÈ ÉS LA FELICITAT:  LA FELICITAT
NO ÉS UNA META, ÉS UN CAMÍ  

BENESTAR SOCIAL

DATA: 12 de NOVEMBRE 
HORA: 19:00 h
LLOC: ESCOLA MUNICIPAL
D’ADULTS
Impartida per: Antonio Martínez Fu-
ertes (Llic. Comunicació audiovisual i
Màster en Noves tecnologies)
Dirigida a:  Alumnat de l’Escola d’A-
dults

LA UTILITZACIÓ SEGURA D’INTERNET I
DEL TELÈFON: CONSELLS PRÀCTICS

NOVES TECNOLOGIES I LA GENT MAJOR     

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS

Pl. Major, 1–1r. (Edifici Ajuntament) Tel. 96 245 76 09

DATA: 5 de NOVEMBRE 
HORA: 19:00 h
LLOC: BIBLIOTECA 
PÚBLICA MUNICIPAL
Impartida per: Isabel García
Rodríguez (Psicòloga)
Dirigida a: Públic en general



biblioteca

LA EDAD DE HIERRO
DIMECRES 18 DE NOVEMBRE • A LES 19:00

EL BALCÓN EN INVIERNO 
DIMECRES 16 DE DESEMBRE •  A LES 19:00 

Vine al club de lectura per a compartir paraules, idees,
emocions… en l’aventura de llegir.

Ciutat del Cap, últims dies de
l'apartheid. Un càncer acaba
de sentenciar a mort la sen-
yora Curren. Els dubtes, la
por, la implacable soledat
punxen com agulles els seus
ossos. Només la valentia, la
lucidesa, l'amor i l'estranya
companyia d'un rodamón li
donaran les forces per afron-
tar amb dignitat el que li
queda de vida. El primer im-
puls després de la visita al
metge és escriure una llarga
carta a la seua filla, que fa
anys que ha marxat a Amè-
rica, i, ara sí, estimar-la sense
embuts, perdonar els vius i anar-se'n sense amargor.

Narració emocionant
d'una infància en una fa-
mília de llauradors a 
Alburquerque (Extrema-
dura) i una adolescència
al madrileny barri de la
Prosperitat. És també el
relat sincer, humorístic i
sempre bellíssim, de per
quins foscos designis de
l'atzar un xic d'una famí-
lia, en què amb prou fei-
nes hi havia un llibre,
aconsegueix trobar-se
amb la literatura i ser es-
criptor...

JOHN MAXWELL COETZEE 
Va nàixer en 1940
a Ciutat del Cap i
es va criar entre
Sud-àfrica i els Es-
tats Units. 
És professor de li-
teratura, traduc-
tor, lingüista i
crític literari.
Premi Nobel de Li-
teratura en 2003,

ha estat guardonat amb nombrosos premis entre els
quals el premi Booker que va guanyar en dos ocasions,
amb Vida i època de Michael K i amb Desgràcia. Altres
de les seues obres més destacades són L’edat de
ferro, Infantesa, Joventut, L’home lent, Diari d’un mal
any, Temps d’estiu i La infantesa de Jesús.

LUIS LANDERO 
Va nàixer a
Alburquerque
(Badajoz) en
1948. 
Ha ensenyat
literatura a
l'Escola d'Art
Dramàtic de
Madrid i va
ser professor

convidat en la universitat de Yale (EUA). Es va donar
a conéixer amb Juegos de la edad tardía, en 1989
(Premi de la Crítica i Nacional de Literatura), a la qual
van seguir Caballeros de Fortuna, El mágico aprendiz,
El guitarrista, Hoy, Júpiter, Retrato de un hombre in-
maduro i Absolución. Landero és un dels noms essen-
cials de la narrativa espanyola. 
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Cultura

10 11

PREMIS 
XVI CONCURS  

CARTELL ANUNCIADOR
“Setmana de la Dona” 2016
L’Ajuntament de Carcaixent convoca concurs per
a la realització del cartell anunciador de la Set-
mana de la Dona que se celebrarà al mes de març
de 2016.

BASES
PARTICIPANTS
Podran participar-hi totes les persones que ho desit-
gen.

PREMI
El concurs estarà dotat d’un únic premi de 400 euros,
que estarà subjecte a les normatives fiscals vigents.

TERMINI D’ADMISSIÓ
La data d’admissió d’originals finalitzarà el dilluns 11
de gener de 2016.

CONDICIONS TÈCNIQUES
Els cartells podran realitzar-se en tècnica lliure. En el
cas que el cartell no estiga dissenyat de forma arte-
sanal sinó per ordinador, es farà preferiblement en for-
mat digital TIFF.
El jurat en valorarà la qualitat gràfica i l’eficàcia anun-
ciadora i informativa.
Les obres seran presentades sobre un suport rígid que
faça factible la seua exposició.
Les dimensions no podran superar els 50 cm X 70 cm.
En els cartells dissenyats per ordinador, i de forma
ben visible, haurà de figurar:

8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
CARCAIXENT 2016

En els cartells dissenyats de forma artesanal serà op-
cional, a criteri de l’artista, que figure el text  8 DE
MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA  CARCAI-

XENT 2016. En tot cas, l’organització s’encarregarà
de fer la posterior inserció del text en impremta.
També, ha d’haver-hi suficient espai lliure per a la in-
serció dels logotips oficials.

PRESENTACIÓ
Els cartells portaran en el revers el lema de l’obra.
S’adjuntarà un sobre tancat en què es farà constar
fora, igualment, el lema del cartell i en l’interior, les
dades personals: adreça, telèfon i fotocòpia del DNI.
Els cartells es presentaran al departament de Cultura,
ubicat en Plaça Major, 9-2n (dalt del jutjat), de dilluns
a divendres d’11 a 15 hores.

JURAT
El Jurat serà designat per l’Ajuntament de Carcaixent
i estarà format per:
- dos professionals de l’art.
- dos responsables polítics de les àrees implicades en
la programació de la “Setmana de la Dona”.
- un tècnic municipal de l’organització d’esta setmana
d’activitats.
El fet de presentar-se al concurs suposa la total ac-
ceptació de les bases.  El cartell premiat quedarà en
propietat de l’Ajuntament de Carcaixent per a la seua
reproducció, que serà distribuïda pel municipi i pels
seus voltants amb motiu del 8 DE MARÇ DIA INTER-
NACIONAL DE LA DONA.
L’Ajuntament de Carcaixent es reserva la possibilitat
de programar una exposició amb les obres presenta-
des si, al seu parer, es considera oportú, en les dates
de la “Setmana de la Dona”. Per això mateix, les obres
presentades es podran retirar a partir del 12 de març
i fins al 29 d’abril.

+ INFORMACIÓ:
ÀREA DE CULTURA. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT.
96 245 76 24
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Cultura

XVIII CONCURS 
DE BETLEMS

CAMÍ DE LLEVANTPodran concursar-hi tots els residents a Carcaixent.

COL·LABORA: ASSOCIACIÓ AMICS DEL BETLEM

PREMIS 

EXPOSICIÓ

BASES I INSCRIPCIONS: 
Fins al 16 de desembre de 2015

ÀREA DE CULTURA. 
AJUNTAMENT DE CARCAIXENT.  96 245 76 24

categories
CATEGORIES. Hi haurà 4 categories: 3a, 2a,
1a i Especial, agrupant els Betlems segons
la seua superfície:

CATEGORIA ESPECIAL
A partir de 6 m2

CATEGORIA 1a: De  4  a  6  m2

CATEGORIA 2a: De  2  a  4  m2

CATEGORIA 3a: Fins a  2  m2

DEL 4 AL 13 DE DESEMBRE • DE 19:00 A 21:00 H.
SALA MUNICIPAL D’EXPOSICIONS. C/ SANT LLORENÇ, 1

Esta exposició de fotografies del Camí de Santiago de
Llevant és una xicoteta mostra de la riquesa dels nos-
tres paisatges i monuments, al llarg dels quasi 1.200
km que separen el pelegrí de València a Santiago. 
En este camí travessarem la Comunitat Valenciana,
Castella-la Manxa, un poc de la Comunitat de Madrid,
Castella i Lleó i Galícia. Podem dir que eixim quan el sol
es desperesa en la mar Mediterrània i hi arribem quan
el sol badalla en el Finisterre, en l’Oceà. 
A alguns els pot semblar massa llarg, solitari a voltes,
però la meravella és que en este camí “el caminant és
el protagonista al costat de la grandesa del paisatge i
davant de la duresa dels freds i els sols; com a contra-
punt, les poquetes nits t'arrossegaran en els seus pro-
funds silencis i als matins els trencaments de l'aurora
t'agitaran l'ànima”.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Ourense

Puebla de Sanabria

OURENSE

Puebla de Sanabria

Oseira

Silleda

Toro

Mombuey

Medina del Campo

Medina del Campo

Arévalo

Ávila

Ávila

San Martín de Valdeiglesias

Mora
TOLEDO

Toledo

Quintanar de la Orden

Quintanar de la Orden

San Clemente

La Roda

ALBACETE

Almansa

Almansa

Xàtiva

Xàtiva

Benifaio

Algemesí

VALENCIA

VALENCIA

Laza

Xunqueira
de Ambia

Fisterra

ZAMORA

El Toboso

Tembleque

Torrijos

Cebreros

San Clemente

Mombuey
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CONCERT
QUARTET DE CLARINETS VERT

En esta ocasió, el
Quartet de Clarinets
Vert, integrat per An-
tonio Chaveli, Salva-
dor Català, Salvador
Navarro i José Quilis,
estarà acompanyat
per la soprano María
Velasco, amb qui in-
terpretaran el primer cicle original de quatre cançons
compost per a este tipus d’agrupació.

Estrena absoluta de les obres:
Sonatina, del compositor carcaixentí Adrián Garrido
Danza del harén, de José Raúl Llanes
4 Canciones para soprano y cuarteto de clarinetes, de
Vasco M. N. Pereira

XX FESTIVAL CORAL 
INFANTIL DE NADALES

DISSABTE 28 DE NOVEMBRE
A LES 19:30 HORES • AUDITORI MUNICIPAL 

CONCERT DE PIANO 

DIVENDRES 6 DE NOVEMBRE, 19:30 HORES
SALÓ D'ACTES "PEPE NOGUERA"
Obres de: F. Liszt, F. Chopin, J. S. Bach, I. Albéniz,
L. V. Beethoven

A CÀRREC D’ANTONIO MORANT ALBELDA

AGRUPACIÓ CORAL CARCAIXENT 

CONSERVATORI
“MESTRE VERT”

CARCAIXENT

CulturaPROPOSTES MUSICALS 

CONCERT DE NADAL

DISSABTE 19 DE DESEMBRE, 
19:00 HORES
AUDITORI MUN. DOMINIQUES
Obres de: A. Dabczynski, B. Dardess,
P. Txaikovski, i G. Bizet
Director: Lluís Roig Cerveró
Organitza: Conservatori Mestre Vert

JOVE ORQUESTRA DEL CONSERVATORI 
PROFESSIONAL MESTRE VERT DE CARCAIXENT

DIUMENGE 13 DE DESEMBRE
A LES 17:00 HORES • PISTES DE LA FEVE

CONCERT DE NADAL
AGRUPACIÓ CORAL DE CARCAIXENT
DISSABTE 19 DE DESEMBRE • A LES 20:00 HORES
ESGLÉSIA PARES FRANCISCANS
Organitza: Agrupació Coral Carcaixent

15



Seguint un dels
objectius de la
creació de Peus
Nus: Danses Èt-
niques i després
de la bona aco-
llida del Festival
de Dansa realit-
zat l’any passat,
enguany repe-
tim experiència
i organitzem,

junt amb l’AECC, el II Festival Solidari de Dansa, en què el Ballet
Anna Mira, junt a altres escoles i acadèmies, oferirà un repertori
divers d’estils i ritmes, unint-nos totes i tots per a donar suport
a malalts i familiars i a la investigació per a la curació d’esta
malaltia.

El pròxim dia 19 DE DESEMBRE
tindrà lloc, per primera vegada al
municipi de Carcaixent, la I Gala
Benèfica en benefici de l’Associa-
ció de l’Alzheimer de Carcaixent
(AFAPDS), al Teatre D. Enrique en
dos sessions contínues, organit-
zada per l’Associació Cultural Fa-
llers Pel Món i pel Club de
Gimnàstica Rítmica Roquette Be-
nifaió (club esportiu amb partici-
pació en àmbits a nivell estatal).
La primera Gala tindrà lloc a les
18:00 hores. I la segona, a les
20:00 hores.

L’organització es reserva el dret de modificar l’hora de l’esde-
veniment, en funció de l’aforament.

Entrades a la venda: 7€

16 17 1716

Cultura

Alzira, el Tallat Roig. 
Dificultat mitjana-baixa (10,5 km)

DIUMENGE 22 DE NOVEMBRE

DIUMENGE 20 DE DESEMBRE

Eixides a les 8:00 h des del MERCAT

Si vols rebre informació detallada de cada activitat,
pots donar-te d'alta en l'adreça: 
senderismecarcaixent@gmail.com 
o en els telèfons 654026133/629371107

ALTRES INICIATIVES

FESTIVAL SOLIDARI

senderisme a Carcaixent
Senderisme Carcaixent és una divisió 
del Centre Excursionista de Carcaixent

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL
CÀNCER Junta Local de Carcaixent        

I GALA BENÈFICA A BENEFICI DE L’ALZHEIMER

DIVENDRES  11  DE DESEMBRE • A LES 22:00 H
AL TEATRE D. ENRIQUE

Castell de 
Vallada i 
Penyal de 
la Creu.
Dificultat 
mitjana-baixa (9,3 km)
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ASSOCIACIÓ AMAMANTA

PILOTA VALENCIANA 
A CARCAIXENT

XIX CONCURS FOTOGRÀFIC
"LACTÀNCIA MATERNA MARINA ALTA" 2015

Tots els divendres a les 11h; 

l'últim divendres de mes és de
vesprada, a les 17.30 h 

Lloc: Aula del Centre de 
Promoció Econòmica de
Carcaixent

DEL 18 DE DESEMBRE AL 10 DE GENER
MERCAT MUNICIPAL
De dilluns a dissabte en horari comercial.

La lactància materna (LM) és un procés biocultural que
es transmet de generació en generació. La pèrdua de la
cultura social de la LM és, sense cap dubte, el que més
dificulta a les mares la seua decisió d’alletar.
El Concurs Fotogràfic de Lactància Materna, promogut
pel Grup Nodrissa, de Dénia, té com a objectiu norma-
litzar la imatge de la dona en actitud d’alletar, mostrant
este art a la societat a través de l’art de la fotografia. 

El taller de lactància és un lloc de trobada setma-
nal de famílies per a compartir la

nostra experiència i les nos-
tres inquietuds en relació
amb la lactància, tant si és
el moment que estem vi-
vint com si és el que viu-
rem amb l'arribada d'una
nova maternitat. 

Grup recolzat per assessores
d'Amamanta.

El Club de Pilota Carcaixent, en col·laboració amb
el Departament d’Esports, té previst realitzar dife-
rents activitats per a la promoció i difusió de la pi-
lota valenciana amb la intenció de fer arribar a
tots/totes este esport autòcton i augmentar-ne el
nombre de practicants al municipi. A continuació
s’informa de les diferents activitats previstes per
a tots els públics:

Durant els dos mesos vinents, està previst realitzar
xarrades de difusió als diferents centres educatius
de la localitat per a promocionar la pilota valen-
ciana i augmentar el nombre de socis i aficionats
al nostre esport. És per això que s’explicaran les
modalitats i altres aspectes de la pilota, així com
l’oferta esportiva de la modalitat de Pilota Valen-
ciana que hi ha al nostre municipi a través de les
Escoles Esportives Municipals i/o a través del Club
de Pilota Carcaixent. Els centres educatius o par-
ticulars interessats a portar avant estes xarrades
al seu centre educatiu han de posar-se en contacte
amb el Club de Pilota Valenciana per a concretar
data.

TALLER DE LACTÀNCIA   
LI DÓNES PIT? AMAMANTA CARCAIXENT

EXPOSICIÓ

promoció

Xarrades de promoció de la
pilota en centres educatius

esports
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esports INFÀNCIA

S’està organitzant un trofeu de Nadal de raspall al
carrer amb diferents categories, per edats, des dels
8 anys fins als 60 anys. Este torneig estarà adreçat
tant a la gent de la nostra ciutat com a la d’altres
poblacions dels voltants. A més, tindrà un format de
dos o tres dies i comptarà amb inscripcions assequi-
bles, obsequis, premis i trofeus per als participants
(l’organització dependrà del nombre d’inscripcions;
dates i carrer per confirmar).
I aprofitant l’ocasió, el Club vol animar els seus con-
ciutadans a apuntar-se al Club de Pilota i/o a les Es-
coles Esportives Municipals per a poder dur a terme
un projecte esportiu de major abast.

Trofeu de Nadal de Pilota
Valenciana 

PROGRAMA D’’ACTIVITATS

EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS: 
“SÓC XIQUET/A I TINC DRET A...”

Per a més informació
sobre estes activitats, podeu contactar amb: 

Club de Pilota Valenciana de Carcaixent
Telèfons: 962434754 / 678057737
Xarxes socials: Club de Pilota Carcaixent (Facebook),
ClubPilotaCarcaixent o 
@C_pilotaCarca (Twitter)
Correus electrònics: enriquecebolla90@gmail.com,
sergiocebolla.26@gmail.com, 
pilotacarcaixent@hotmail.com
Personalment, cada dissabte de matí a partir de les
9:30 a l’IES Arabista Ribera.
Departament d’Esports de l’Ajuntament de Carcai-
xent. Plaça Major, 8-2n, telèfon 96 245 7651 o al cor-
reu electrònic 
esports@ayto-carcaixent.es 
(Horari d’atenció de 12h a 14h de dilluns a divendres)

VI JORNADA DEL DIA MUNDIAL
DEL XIQUET

I DIA INTERNACIONAL DE LA
VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA

Del 16 al 20 de novembre de 2015
(ambdós dies inclosos)

El 20 de novembre se celebra “El Dia Mundial del
Xiquet”, des que així ho va reconéixer l’Assemblea
General de Nacions Unides.
Així doncs, per tal de commemorar este dia, la Re-
gidoria de Benestar Social i Infància, amb col·labo-
ració de la Biblioteca Municipal, han treballat
conjuntament per a dur a terme activitats ludicocul-
turals que tenen per finalitat promoure el benestar
i la diversió de tots els seus participants, i alhora
que prenguen consciència del que s’està celebrant

Exposició dels 150 – 200 millors dibuixos presen-
tats pels alumnes de 5é i 6é de Primària al con-
curs, entre els quals es trobaran els premiats.

Lloc: Sala infantil de la biblioteca
Hora: - Matins de 10:00 a 13:00 h.

- Vesprades de 17:30 a 20:30 h.
Destinataris: Tots els públics
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INFÀNCIA

ESPECTACLE TEATRAL:
per a donar a conéixer d’una manera lúdica els
drets dels infants.

LLIURAMENT PREMIS
CONCURS DE DIBUIX:           

DIVENDRES 20 de novembre de 2015

Horari: De 17:30 a 18:15
Lloc: Auditori de les Dominiques.
Destinataris: Públic infantil i familiar.

Horari: De 18:15 a 18:45
Lloc: Auditori de les Dominiques.
Destinataris: Públic infantil i familiar.

Més informació a 
l’Àrea d’Infància/Benestar Social 

(Plaça Major, 9-2n / Plaça Major, 1-1r). 
Telèfons: 96-245.76.65/09

joventut

OCUPACIÓ JUVENIL
ACTIVITATS FORMATIVES EN MATÈRIA
D'AUTOOCUPACIÓ JUVENIL

Formació GRATUÏTA! Les xarrades són totalment gratuïtes i
sols es requerix prèvia inscripció

Xarrades del programa EmprenJove, de L'INSTITUT 
VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ. GVA JOVE) 

cicle de xarrades
DIMECRES 18 DE NOVEMBRE.  
D'11 a 13 hores
Xarrada informativa: Programa d’assesso-
rament, creació d’empresa

DIMECRES 25 DE NOVEMBRE. 
D'11 a 13 hores
Xarrada específica: Laboral, jurídic, formes
jurídiques, passos i tràmits

DIMECRES 2 DE DESEMBRE. 
D'11 a 13 hores
Xarrada específica: Pla d’empresa, màr-
queting, fiscalitat i tributació de l’empresa

22
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Piscina coberta
ABONAMENTS A LA PISCINA ACTIVITATS AQUÀTIQUES

Bebés (amb pares): Divendres 17.30h
Dissabte 10.30h, 11.00h i 18.15h  

Infants Baix: Dilluns i dimecres 18.15h
Dimarts i dijous 18.15h  
Dissabte 10.00h i 10.45h

Infants Mitjà: Dilluns i dimecres 18.15h
Dimarts i dijous 18.15h 
Divendres 17.30h 
Dissabte 10.00h, 10.45h i 18.15h

Infants Alt: Dilluns i dimecres 17.30h
Dimarts i dijous 17.30h  
Divendres 17.30h 
Dissabte 10.45h i 18.15h

Xiquets Blanc: Dilluns i dimecres 17.30h
Dimarts i dijous 17.30h
Dissabte 18.15h

Xiquets Groc: Dilluns i dimecres 17.30h 
Dimarts i dijous 17.30h 
Dissabte 17:30h

Xiquets Roig: Dilluns i dimecres 17.30h 
Divendres 17:30 
Dissabte 11.30h

Xiquets Verd: Dilluns i dimecres 19.00h 
Divendres 18.15h i 19.00h
Dissabte 12.15h

Xiquets Blau: Dilluns i dimecres 19.00h 
Divendres 18.15h i 19.00h
Dissabte 12.15h

Natació Adults: Dilluns i dimecres 19.45h
Dimarts i dijous 07.15h., 15:45h. i 19.00h.
Divendres 19.45h
Dissabte 10.45h

Natació 3a edat Dilluns i dimecres 16:30h
Aiguaeròbic: Dilluns i dimecres 09.15h

Dilluns i dijous 10.30h
Dimarts i dijous 19.00h i 19.45h.

PROMOCIÓ D’HIVERN
Fins al 10 de novembre
Aprofita esta promoció, abona’t a la piscina abans del
10 de novembre i aconseguix els següents avantatges:
• Matrícula gratuïta
• Una polsera d'accés a la instal·lació (sols abonaments
novembre - juliol)

• Una entrevista d'assessorament esportiu amb un tèc-
nic en entrenament

• Una invitació amb 90 minuts gratuïts de pàdel

Aplica-li als preus anteriors la teua bonificació *
• 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

• Carnet jove:  20% en el bany lliure
• Grups 5 persones: 15% del total
• Aturats: 30% en el bany lliure 
* Cal consultar els requisits necessaris per a gaudir de cada bonificació

                                   NOV – DES        NOV - JUL

Piscina                         57’00 €             151’36€
Piscina i Gimnàs           63’33 €             196’36€
Piscina i Balneari          71’33 €             211’56€
Piscina, Gimnàs                                    
i Activitats                   78’66 €             225’70€

Ja són més de 550 els xiquets i adults que practiquen la natació
i altres activitats aquàtiques a les instal·lacions de la Piscina
Municipal Coberta. A continuació vos informem d’aquells cursos
aquàtics en els quals queda encara alguna plaça lliure:
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ACTIVITATS EN SEC PACK FUNCTIONAL 
BOX

PAQUET D’ACTIVITATS EN OBERT

PACK D’SPINNING  

EN RÈGIM TANCAT

Estes activitats, per les seues característiques especials, com-
porten una continuïtat i una progressió en el treball realitzat i,
per tant, és imprescindible una contractació en règim tancat:

Gaudeix de totes les sessions del box d’entrenament fun-
cional de forma il·limitada. Una nova forma d’entrenar.
Més divertida. Més eficient.

Gaudeix del BootCamp, CrossF, Hiit, Functional Trainning, 
Calistènia,...

Pots adquirir un paquet d'activitats diverses amb 35 hores setmanals,
contractant un abonament amb l'opció d'activitats, o també pots con-
tractar en règim tancat activitats soltes d'eixe paquet d’activitats o
del paquet d’spinning, i assegurar-te així la plaça sense necessitat de
reserva prèvia. Informa’t d’horaris i preus en la piscina municipal.

ZUMBA-SPINNING-PILATES-TBC-LLATINS-GAC-STEP
CARDIOCOMBAT-BODYT

Vos presentem el nou paquet de classes d’spinning, on
podreu gaudir de dos sessions diàries a uns preus es-
pectaculars: 

HORARIS 
Dilluns, dimecres i divendres, a les 09:30 i a les 19:30 
Dimarts i dijous, a les 15:30 i a les 19:30 

TARIFES
Trimestral No abonats 74,00 €
Trimestral Abonats (sense opció activitats) 51,70 €
Trimestral Abonats (amb opció activitats) 28,00 €

Anual No abonats 189,00 €
Anual Abonats (sense opció activitats) 133,00 €
Anual Abonats (amb opció activitats) 68,00 €

Mensual No abonat 32,00 €
Mensual Abonat (sense opció activitats) 22,40 €
Mensual Abonat (amb opció activitats) 15,00 €

Abans d’inscriure-vos en este paquet d’activitats en obert, és im-
portant que vos n’informeu de les característiques i també del
funcionament de les reserves.
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Piscina coberta

HORARIS
GRUPS D’1 DIA A LA SETMANA
Danses Ètniques               dimarts             19:30 - 20:30
Coreo                               dijous                18:30 - 19:30
Ioga                                 dimecres          17:00 - 18:00
Pilates +60                      divendres          10:00 - 11:00
Ioga                                 divendres          20:30 - 21:30

PACK ANUAL                    NO Abonats:     198,00€
                                       Abonats:           135,00€

PACK TRIMESTRAL           NO Abonats:      80,00€
                                       Abonats:           52,00€

TARIFES
Curs mensual 1 dia a la setmana (No abonats)               22,50 €
Curs mensual 1 dia a la setmana (Abonats)                    15,75 €
Curs mensual 2 dia a la setmana (No abonats)               37,00 €
Curs mensual 2 dia a la setmana (Abonats)                    25,90 €

GRUPS DE 2 DIES A LA SETMANA
Ioga                                    dimecres 17:00h i divendres 20.30h
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Piscina coberta

PRòXIMS ESDEVENIMENTS

6ª MARATÓ SOLIDÀRIA 
“CAP XIQUET SENSE JOGUET” 

CURS 
SOCORRISME
AQUÀTIC 
I D’ÚS DEL 
DESFIBRIL·LADOR

DISSABTES ESPORTIUS
Durant els dissabtes del mes de novembre, realitzarem dues
activitats fitness promocionals. Totes les sessions seran a
les 11.30h i serà imprescindible fer-ne la reserva prèvia a
recepció. El calendari d’activitats serà el següent:

Preu promocional: 1€Abonats / 2€No abonats

Activitats fitness i coreogràfiques a la Piscina Co-
berta Carcaixent. 
Durant tota la setmana, participa en les activitats
solidàries portant un joguet per sessió. Els jogu-
ets seran entregats a associacions de xiquets
desafavorits.

L’institut nacional ADFOS organitza este curs de So-
corrista Aquàtic a la Piscina Municipal Coberta de Car-
caixent.

Calendari i horari del curs de socorrista aquàtic:
Del 9 de novembre al 4 de desembre de dl a dv de
16:00 a 20:30

Calendari i horari del curs de desfibril·lador semi-
automàtic:
Dies 9 i 10 de desembre de 16:00 a 21:30

REQUISITS:
Nocions bàsiques de natació
Ser major d’edat (o major de 16 anys amb autorització)
Assistència i superació de les proves teòriques i pràc-
tiques

TITULACIÓ:
Títol vàlid tant per a instal·lacions aquàtiques com
per a platja o llacs
Homologació i autorització del curs per la Conselleria
de Governació (exp.01/11)

Preu del curs: 375 € (socorrisme) i 120€
(desf). Descompte de 50€ cursos conjunts

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Adfos: Daniel González (654 522 954) o 
direccion@adfos. es

Del 9 al 15 de desembre 2015

Entrenament Espartano
Spinning

TRX // Spinning CardioFitball
Spinning

Zumba // Spinning

DISSABTE 7

DISSABTE 21 DISSABTE 28

DISSABTE 14
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Piscina coberta

PÀDEL PISCINA CARCAIXENT
TORNEIG DE PÀDEL D'HIVERN
12, 13 i 14 de novembre

CLASSES DE PÀDEL
Escola de Pàdel "Mariam Ramon"

PÀDEL I ESMORZAR Dissabtes de matí

Vos convidem a participar en el torneig de pàdel de la
piscina municipal que se celebrarà del dijous 12 al dis-
sabte 14 de novembre, a les instal·lacions de la piscina
coberta.

Categories:
- Femenina absoluta
- 1a masculina: més de 3’25
- 2a masculina: menys de 3’25
- Individual absoluta

Inscripció: 10€ (mínim 2 partits)
Detall per a tots els participants i regals per a cam-
pions i subcampions de cada categoria

Nous grups de classes de pàdel a la Piscina Coberta.
Horaris a concretar. 

Tarifes: 1 hora setmanal:    35€ al mes 
2 hores setmanals: 50€ al mes

Promoció: Primera classe gratuïta

Informació i inscripcions a l'Escola de Pàdel:
600490149 

Els dissabtes, a les 08:30, hi ha un grup de jugadors
de pàdel que fan partida on els més valents s'aposten
l'esmorzar. A la mateixa partida, la Piscina regala
una entrada de balneari a les parelles guanyadores.
Vols ser una d'elles? 

Informació i inscripcions per whatsapp al 687498829  

Més informació i inscripcions 
a la recepció de la piscina coberta.

15 de novembre (diumenge) a les 10:00 hores.  

Tercera ruta “amb retorn”
al cementeri de Carcaixent.
La història de Carcaixent a través dels seus difunts il·lustres.
• Ruta apta per a tots els públics.
• Visita gratuïta. Places limitades, cal fer reserva.
• Eixida: Entrada principal del cementeri de Carcaixent.

VISITES PROGRAMADES I GUIADES 

Informació i reserves: Telèfon 962457666/67 - Mòbil 667702005
Correu electrònic: turisme@ayto-carcaixent.es

turisme

Molt bones 

Festes de Nadal

i els millors desitjos 

per al proper 
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C/ Jaume I, 33 • Telèfon:96 246 72 43
www.bibliotequespubliques.es/carcaixent

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

Plaça Major, 9 – 2n. 
–Àrea de Cultura.  Telèfon: 96 245 76 24
–Àrea d’Educació Unitat de Prevenció.  Tel.: 96 245 76 08
–Àrea de Joventut.CIJ  Telèfon: 96 245 76 25

C/ Marquesa de Montortal, 54
Telèfon: 96 245 76 67
www.turismecarcaixent.es

C/ Apotecari Bodí s/n • Tel 96 243 38 13
www.piscinacarcaixent.com

Edita: 
Ajuntament de Carcaixent

Coordina: 
Àrea de Cultura

Disseny i maquetació: 
setiset gràfiques Àrea d’Esports

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

Àrea d’Infància
Plaça Major, 9-2n. Telèfon: 96 245 76 65

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


