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14 dissabte
FESTES
Retrobem
Dansaires del
Tramusser
pàg. 26

FESTES
Mig Any Faller
pàg. 26

15 diUMeNge

16 diLLUNs

24 diMaRts

ESPORTS
Tancament
Piscines Estiu
pàg. 22

CULTURA
Inici
inscripcions
Tallers
Culturals
pàg. 19

BENESTAR
SOCIAL
Xarrada
“Alzheimer
o demència”
pàg. 6

16 diLLUNs
JOVENTUT
Inici Curs
d’Escacs i Curs
de Guitarra
Moderna
pàg. 42

MAJORS
Inici Taller de
Manualitats
pàg. 48

20 diVeNdRes

20 diVeNdRes

JOVENTUT
Batucada
pàg. 37

JOVENTUT
Correfocs
pàg. 38
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MAJORS
Inscripcions
serveis fisioteràpia, psicologia
i nutrició
pàg. 49

CULTURA
Mensual
Expodebat amb
Mar Magraner
pàg. 18

18 diMeCRes

27 diVeNdRes 28 dissabte

ESPORTS
Inici
inscripcions
Esports
pàg. 24

FESTES
Fira
d’Ansalusia
pàg. 27

JOVENTUT
Urban Kids
pàg. 40-41

25 diMeCRes

26 diJOJUs

SALUT
Donació de
sang
pàg. 56

BIBLIOTECA
Club de
Lectura: “Tota
la veritat”
pàg. 9

CULTURA
Concert
Intercanvi de
Bandes Joves
pàg. 12

21 dissabte
FESTES
Birrafest
pàg. 27

JOVENTUT
IV Holi Color
pàg. 39
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1 diMaRts

18 diVeNdRes 19 dissabte

4 diVeNdRes
CULTURA
Concert
Monday Rock
pàg. 12

21 diLLUNs

25 diVeNdRes 27 diUMeNge

4 diVeNdRes

5 dissabte

6 diUMeNge

MAJORS
Taller: “Ser
“gran”, un bon
motiu per a
emocionar-se”
pàg. 50

FESTES
Intercanvi de
Dansaires
pàg. 28

FESTES
Visites Guiades
Torre Razef
i esmorzar
popular
pàg. 29

CINEMA
“Bola de Drac”
(en valencià)
pàg. 13

6 diUMeNge

8 diMaRts

9 diMeCRes

13 diUMeNge

29 diMaRts

31 diJOUs

CINEMA
“La Banda”
(en valencià)
pàg. 14

CULTURA
Sopar Estellés:
Artur Àlvarez en
Concert
pàg. 12

FESTES
Celebració 9
d’octubre
pàgs. 30 - 33

CINEMA
“El Rey León”
pàg. 13

CULTURA
Mensual
Expodebat amb
Vicent Marco
pàg. 18

BIBLIOTECA
Club de Lectura
“Les hores
imprecises”
pàg. 9

13 diUMeNge

16 diMeCRes

18 diVeNdRes

CINEMA
“Rocketman”
pàg. 14

BIBLIOTECA
Escape–Room
pàg. 8

CULTURA
Taller
“L’espantacriatures”
pàg. 9
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CINEMA
“Angry Birds 2:
La pel·lícula”
pàg. 13

CULTURA
Teatre:
“Historia de
una maestra”
pàg. 10

ESPORTS
Inici curs
Ioga per a
l’esportista
pàg. 23

CULTURA
Inauguració
exposició de
Paco Tapia
pàg. 17

20 diUMeNge

IGUALTAT
Exposició: “Les
dones sumen a
l’esport”
pàg. 34

CULTURA
Inauguració
Exposició
Cartells 9
d’Octubre
pàg. 16

CULTURA
Fira dels Tallers
i l’Artesania
pàg 22

IGUALTAT
Xarrada
“Corresponsabilitat i
coeducació”
pàg. 35

CINEMA
“Mascotas 2”
pàg. 14

CULTURA
Recital Poètic
Nit amb la
Cultura
pàg. 11
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CINEMA
“Érase una vez
en Hollywood”
pàg. 15

CINEMA
“Yesterday”
pàg. 15

PeR A fAmíLies Amb fiLLs/es enTRe 1 i 3 Anys
Durant el mes d’octubre eixiran publicades les bases per a
sol·licitar les ajudes econòmiques per a famílies amb fills/es que
en 2019 complisquen 1, 2 o 3 anys.
Les sol·licituds es podran presentar a l’endemà de la publicació
de les bases en el Butlletí Oficial de la Província, en el Registre
General de l’Ajuntament d’Almussafes i al Registre Auxiliar del
departament de Benestar Social.
+ info: www.almussafessubvencions.es i al telèfon 96178 39 91

seRVeis PeR A
PeRsones soRdes
seRVei d’inTeRPReTAciÓ en LLenGuA de siGnes
Servei d’atenció, acompanyament i interpretació amb una intèrpret
en llengua de signes per realitzar una comunicació simultània en
diferents punts del municipi.
Destinataris: persones sordes empadronades en Almussafes.
Professional: Beatriz de la Guardia Casaban, intèrpret oficial en
llengua de signes de l’empresa 4 Fulles, SL
Cita prèvia al telèfon/whatsapp: 699 78 51 02.

seRVei d’AssessoRAmenT i mediAciÓ
Servei d’assessorament general per a afavorir l’autonomia i la participació en la comunitat, a més d’un assessorament específic a nivell
jurídic.

ALZHeimeR
o demÈnciA:
AcLARim concePTes

Destinataris: persones sordes empadronades en Almussafes.
Professional: Estela Fernández Romero, advocada, mediadora
amb titulació superior en LSE.
Lloc: Pavelló Poliesportiu. Divendres de 9.30 a 13.30 h.
Cita Prèvia al telèfon/whatsapp: 646 04 96 55

XARRAdA

seRVei de VideoinTeRPReTAciÓ

Dimarts 24 de setembre · 10 h.
A la Llar dels Jubilats

Servei de vídeo interpretació en llengua de signes perquè la persona
sorda puga comunicar-se amb els diferents departaments de l’ajuntament.

Xarrada per a celebrar el Dia Mundial de l’Alzheimer.
Organitza: AFABALS
Imparteix: Cristina Miralles, directora AFABALS

Aquest servei està instal·lat en els departament de Policia Local, Pavelló Poliesportiu, Centre Cultural i Atenció Ciutadana (edifici de l’Ajuntament).
Horari del servei: De dilluns a divendres (9 a 18 h.)
Destinataris: persones sordes empadronades en Almussafes
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beNestaR sOCiaL

beNestaR sOCiaL

Ajudes
econòmiques

Si vols unir-te al CLUB, acudeix a la reunió que se celebra a la biblioteca
a les 20 hores o passa’t abans, inscriu-te i comença a LLEGIR!!!
En aquestes sessions, obertes a tot el públic, comptarem amb la
presència de les autores.
Lectures i reunions programades:

escAPe Room A
LA bibLioTecA
A cÀRRec deL GRuP
RebomboRi cuLTuRAL

Dimecres 16 d’octubre · 17 h.
A la Biblioteca Pública Municipal
Taller dirigit a xiquets/es de 8 a 12 anys. Màxim 30 participants.
Inscripcions: a partir del 16 de setembre a la Biblioteca.
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ToTA LA VeRiTAT

Les HoRes imPRecises

De Núria Cadenes.

De Mª Carmen Sáez Lorente.

Dijous 26 de setembre

Dijous 31 de octubre

L’esPAnTAcRiATuRes
A cÀRRec d’AiTAnA cARRAsco

Divendres 18 d’octubre · 17 h.
A la Biblioteca Pública Municipal
Taller de tall i confecció de
cuques feres, monstres, dimonis
i altres prodigis
Entrada lliure
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bibLiOteCa

bibLiOteCa

CLUb de LeCtURa

HisToRiA de
unA mAesTRA

cAcTus TeATRe

Dissabte 19 d’octubre · 20 h.
A la sala d’actes del Centre Cultural
Per mitjà de l’adaptació de la novel·la «Historia de una maestra» de
Josefina Aldecoa en forma de monòleg, aquesta narració ens apropa
a la història de Gabriela López, qui s’endinsa en les profunditats
de la seua memòria, on habiten els records del seu passat com
mestra. A través del seus records, veurem representades les veus
de la resta de personatges i esdeveniments més importants de
l’Espanya de principis del segle XX.

Nits aMb La CULtURa
A la cafeteria del Centre Cultural
Sopar · 21.30 h.
Actuació · 22.30 h.
Hauràs de portar-te l’entrepà o encomanar-lo a la cafeteria.
Les inscripcions per al sopar es faran a la cafeteria del Centre
Cultural i tindran un cost de 3€, que inclou la beguda i ensalades.
Accés lliure sols per a l’actuació.
L’aforament és limitat. Inscriu-te a temps!

ReciTAL PoÈTic
Divendres 18 d’Octubre
El grup poètic Argila de l’Aire i l’associació de Dones Progressistes
s’uneixen, una vegada més, en una vetllada en la qual la poesia serà
la protagonista.

Adaptació i repartiment: Paula Llorens
Direcció i dramatúrgia: Gemma Miralles
Escenografia: Los Reyes del
Mambo
Il·luminació: Víctor Antón
Vestuari: Joan Miquel Reig
Música i espai sonor:
Damián Sánchez
Distribució: Teresa de Juan
Entrada: 5 euros
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CULtURa

CULtURa

aRts esCÈNiQUes

CiNeMa iNFaNtiL
i FaMiLiaR

conceRT inTeRcAnVi

boLA deL dRAc Z.
LA bATALLA deLs déus

bAndA joVe LiRA ALmussAfense i
uniÓ musicAL de suecA

Dir: Masahiro Hosoda
País: Japó; 2014
Gènere: Animació, aventures, familiar
Apta per a tots els públics

Dissabte 28 de setembre · 19 h.
A la Sala d’actes del Centre Cultural
Organitza: Societat Musical Lira Almussafense

conceRT mondAy RocK

Divendres 4 d’octubre · 20 h.
A l’esplanada del Centre Cultural

Diumenge 6
OCTUBRE
16.30 h.
80 min.
Preu: 2€

soPAR esTeLLés

Lord Bills, el déu de la Destrucció, s’ha despertat d’una llarga
migdiada amb la notícia que un guerrer de l’espai anomenat Son
Goku ha sigut capaç de matar en Freezer mentre ell dormia. Son
Goku, Vegeta, Gohan i els altres guerrers tenen la missió d’aturar el
poder destructiu sense precedents del destructor més poderós de
tot l’univers. Se’n sortiran?!

eL Rey LeÓn
Dir: Jon Favreau
País: Estats Units; 2019
Gènere: Aventures, animació, drama
Apta per a tots els públics

ARTuR ÀLVAReZ. en conceRT

10 PoeTes conTemPoRAnis deL PAís VALenciÀ
Dimarts 8 d’octubre · 21:30 h.
A la Llar dels Jubilats
El cantautor castellonenc presenta el seu darrer treball discogràfic,
10 poetes contemporanis del País Valencià, juntament els temes
més significatius de la seua discografia.

cinema
en
valencià

Diumenge 13
OCTUBRE
16:30 h.
118 min.
Preu: 2€

Inscripcions: 3 euros (beguda, ensalada i papes incloses)
Al Centre Cultural a partir del 16 de setembre.

Es tracta d’una remasterització del clàssic de Disney de l’any 1994
en la qual es narren les aventures i dificultats per les què haurà de
passar Simba per a fer justícia a la mort del seu pare i així poder
convertir-se en un vertader «rei lleó».

AnGRy biRds 2: LA PeLícuLA
Dir.: Thurop Van Orman, John Rice.
País: Estats Units; 2019
Gènere: Animació, comèdia, videojoc, seqüela.
Apta per a tots els públics

SOPAR DE CABASSET

Diumenge 20
OCTUBRE
16:30 h.
108 min.
Preu: 2€

12

Es tracta d’una seqüela d’Angry Birds. En aquesta nova aventura,
Red, Chuck, Bomb i la resta dels seus amics amb plomes són
abordats per un porc verd que els demana que s’unisquen per a
lluitar contra una amenaça comuna. Les aus agressives d’una illa
coberta de gel planegen utilitzar una arma casera per destruir el
mode de vida dels nostres amics i dels porcs. Per això, el grupet
haurà d’infiltrar-se en l’illa i parar el dispositiu.
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CULtURa

CULtURa

MÚsiCa

éRAse unA VeZ en HoLLyWood

Dir.: Chris Renaud, Jonathan del Val.
País: Estats Units; 2019
Gènere: Animació, aventures, comèdia, animals, seqüela, 3-D.
Apta per a tots els públics

Diumenge 27
OCTUBRE
16:30 h.
98 min.
Preu: 2€

Max s’enfronta a nous i importants canvis en la seua vida: la
seua cuidadora Katie no solament s’ha casat, sinó que també ha
sigut mare per primera vegada. En un viatge familiar al camp,
Max coneix a un gos granger anomenat Rooster, amb qui aprèn
a dominar les seues pors. Mentrestant, Gidget tracta de recuperar
el joguet favorit de Max d’un apartament replet de gats. Snowball,
per altra banda, s’embarca en una perillosa missió per alliberar un
tigre blanc d’un circ d’animals.

Dir.: Quentin Tarantino
País: Estats Units; 2019
Gènere: Drama, thriller, crims, comèdia negra.
Int.: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino,
Timothy Olyphant, Tim Roth, Bruce Dern, Kurt Russell.
No recomanada per a menors de 16 anys

Diumenge 20
19 h.
165 min.
Preu: 3€

CiNeMa adULts

yesTeRdAy

Dir.: Roberto Bueso.
País: Espanya; 2019
Gènere: Drama, amistat, familiar.
Int.: Gonzalo Fernández, Charlotte Vega, Carlo Blanco, Pepo
Llopis, Xavi Giner, Hugo Rubert, Enric Benavent, Inma Sancho
No recomanada per a menors de 12 anys

Diumenge 6
OCTUBRE
19 h.
86 min.
Preu: 3€

Edu, un jove músic que du una monòtona vida en Londres, torna
momentàniament a la seua València natal per assistir a la boda del
seu germà. Després d’estar anys a l’estranger, el retorn desperta
en ell la necessitat de recuperar tot allò que va deixar enrere: els
amics, la família i, especialment, a Alicia, l’eterna novia del seu
millor amic.

RocKeTmAn
Dir.: Dexter Fletcher
País: Regne Unit; 2019
Gènere: Musical, drama, biogràfica
Int.: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas
Howard, Steven Mackintosh, Gemma Jones, Tom Bennett, Kit
Connor.
No recomanada per a menors de 16 anys
Diumenge 13
OCTUBRE
19 h.
121 min
Preu: 3€

Dir.: Danny Boyle.
País: Regne Unit; 2019
Int.: Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran,
Lamorne Morris, Ellise Chappell, Camille Chen, Alexander
Arnold, Joel Fry, Sophia Di Martino, James Corden
Gènere: Comèdia, romàntica, música.
Apta per a tots els públics

cinema
en
valencià

LA bAndA

Aquesta és la història d’Elton John, des dels seus anys com un
xiquet prodigi del piano en la Royal Academy of Music fins arribar
a ser una superestrella de fama mundial gràcies a la seua influent
i duradora associació amb el seu col·laborador i lletrista Bernie
Taupin.
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Ens situem en la panoràmica que caracteritzava al Hollywood
dels anys 60, on Rick Dalton (DiCaprio) és l’estrella d’un western
televisiu que intenta adaptar-se als canvis que estan succeint
en el llenguatge del cinema, com fa el seu actor doble (Pitt). Tot
i això, la normalitat de la seua vida es veurà afectada després de
l’assassinat de la seua veïna, la actriu Sharon Tate (Robbie).

Diumenge 27
OCTUBRE
19 h.
86 min.
Preu: 3€

Ahir tot el món coneixia als Beatles. Hui Jack (Himesh Patel) és
l’únic que recorda les seues cançons. Este músic que malviu en
una xicoteta localitat costanera d’Anglaterra, s’ha resignat a
renunciar als seus somnis. Però després d’una misteriosa apagada
en tot el món, es desperta en una línia de temps alternativa on
mai van existir Els Beatles. Llavors serà la seua oportunitat de
fer-se immensament famós al ritme de les mítiques cançons
del quartet de Liverpool, això sí, s’arriscarà a perdre a Ellie (Lily
James), la seua musa i l’amor de la seua vida.

HoRARi VendA d’enTRAdes
Les entrades per als espectacles programats, inclòs el cinema, es
posaran a la venda en taquilla des de la publicació d’esta agenda,
en horari de 10 a 13 h. i de 17 a 21 h. i el mateix dia de l’espectacle,
fins l’hora de començament.
Les entrades també es posaran a la venda des de la publicació
d’esta agenda en la web: www.servientradas.com
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CULtURa

CULtURa

mAscoTAs 2

eXPo cARTeLLs 9
d’ocTubRe

eXPosiciÓ 9 ocTubRe
de PAco TAPiA

De l’1 al 15 d’octubre
Al hall del Centre Cultural
Inauguració: dimarts 1
d’octubre a les 19 h.

“Les dones sumen
A L’esPoRT”
Del 18 d’ octubre al 8 de novembre.
Al hall del Centre Cultural

Del 4 al 31 d’octubre
A la sala d’exposicions del Centre Cultural
Exposició de l’artista local Paco Tapia. Amb certa influència
del gran artista valencià Pinazo, la seua obra és de caire
costumista, però que cerca apel·lar a l’espectador amb un
toc impressionista.
Inauguració: divendres 4 a les 19 h.

pàg. 34
Inauguració: divendres 18 a les 19.00 h.
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CULtURa

eXPOsiCiONs

esCOLa MUNiCiPaL d’aRts PLÀstiQUes
TALLER DE DIBUIX I PINTURA ADULTS
GRUP A: Dimarts i dijous · 15 a 17 h.
GRUP B: Dimarts i dijous · 18.30 a 20.30 h.
GRUP C: Dilluns i dimecres · 18 a 20 h.
20 places en cada grup

debats de
FOtOgRaFia

mensuAL
eXPodebAT

A la sala de conferències del Centre Cultural
Debats sobre fotografia on els diferents membres del Foto-Club i
fotògrafs convidats exposen els seus treballs per a comentar-los
públicament.

Dimarts 24 de setembre · 20 h.
Amb MAR MAGRANER
Dimarts 29 d’octubre · 20 h.
Amb VICENT MARCO
Organitza: Foto-Club La Imatge

TALLER DE DIBUIX I PINTURA INFANTIL
Dimarts i dijous · 17 a 18.30 h.
A partir de 8 anys, només educació primària
15 places
TALLER DE DIBUIX I PINTURA JUVENIL
Dilluns i dimecres · 16.30 a 18 h.
A partir de 12 anys, només educació secundària
15 places

esCOLa MUNiCiPaL de teatRe
TALLER DE TEATRE INFANTIL
Dimarts i dijous · 17.30 a 18.30 h.
De 7 a 10 anys
20 places
TALLER DE TEATRE INFANTIL EN ANGLÉS
Dimarts i dijous · 18.30 a 20 h.
De 8 a 12 anys
20 places
TALLER DE TEATRE JUVENIL I ADULTS
Dimarts i dijous · 20 a 21.30 h.
A partir de 16 anys
20 places
TALLER DE TEATRE TERCERA EDAT
Dimarts i dijous · 16 a 17.30 h.
Gratuït

Entrada lliure
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CULtURa

CULtURa

taLLeRs MUNiCiPaLs
2019-2020

TALLER DE CERÀMICA INFANTIL
GRUP A: Dimarts i dijous · 16:30 a 18 h.
5 i 6 anys
GRUP B: Dimarts i dijous · 18 a 19:30 h.
7 a 14 anys
10 places en cada grup

esCOLa MUNiCiPaL de taLL i CONFeCCiÓ
INICIACIÓ AL TALL I LA CONFECCIÓ
GRUP 1: Dilluns i dimecres · 10:30 a 12:30 h.
GRUP 2: Dilluns i dimecres · 15 a 17 h.
GRUP 3: Dilluns i dimecres · 17 a 19 h.
A partir de 14 anys
10 places en cada grup

Només el 1r dia de les inscripcions, aquestes es realitzaran al
centre que organitza les activitats. Posteriorment, es podran realitzar inscripcions en qualsevol instal·lació: (Pavelló, Centre Cultural, CIJ)
Com a màxim, cada persona podrà realitzar la inscripció a 4 persones en els cursos d’esports i 2 persones en els de Cultura.
Tots els cursos seran trimestrals.
Una vegada adquirida la plaça, les activitats trimestrals es podran mantindre durant tot l’any, sempre que es respecten els
terminis de renovació que seran:
1r trimestre: octubre a desembre 2019:
Inscripcions des del 16 i 23 de setembre de 2019.
2n trimestre: gener a març de 2020:
Renovació de la plaça de l’1 al 15 de desembre de 2020.
3r trimestre: abril a juny 2020:
Renovació de la plaça de l’1 al 15 de març de 2020.

PERFECCIONAMENT NIVELL BÀSIC
GRUP 1: Dimarts i dijous · 10:30 a 12:30 h.
GRUP 2: Dimarts i dijous · 15 a 17 h.
GRUP 3: Dimarts i dijous · 17 a 19 h.
A partir de 14 anys
10 places en cada grup

esCOLa MUNiCiPaL d’iNdUMeNtÀRia VaLeNCiaNa
INICIACIÓ AL TALL I LA CONFECCIÓ
GRUP ÚNIC: Divendres · 16.30 a 20 h.
A partir de 14 anys
10 places en cada grup

PRocés d’inscRiPcions
CULtURa

esPORts

EMPADRONATS

16 de setembre

18 de setembre

NO EMPADRONATS

23 de setembre

25 de setembre

Horari: A partir de les 9 h., presencial (al Centre Cultural i al Pavelló
Poliesportiu Municipal) i en línia (SERVIWEB).
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noRmATiVA bÀsicA
esPoRTs, cuLTuRA i joVenTuT

Els usuaris estan obligats a conèixer i complir els Reglaments de
Funcionament de les Instal·lacions Municipals.
En alguna ocasió, es podrà modificar els dies o horaris dels programes per a la realització d’algun acte especial d’interès per la
localitat.
L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar els cursos i activitats
que no superen el 60% de les places oferides.

PReus:
El preu públic dels cursos de cultura es de 10 euros trimestrals.
Es podrà pagar el curs complet
Les persones amb diversitat funcional (+33%), jubilats, pensionistes o aturats de llarga duració (+1 any), gaudiran d’un descompte del 50% del preu públic.
Carnet Jove 10%
Família nombrosa 20 %
L’acreditació d’aquestes circumstàncies es farà de la següent manera:
1. Les persones amb diversitat funcional, jubilats, pensionistes per
mitjà de document oficial.
2. Les persones aturades de llarga duració hauran de presentar el
Certificat de Situació Laboral i Certificat de períodes d’inscripcions,
per a comprovar que no han treballat més de 3 mesos en un any.
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CULtURa

CULtURa

esCOLa MUNiCiPaL de CeRÀMiCa
TALLER DE CERÀMICA D’ADULTS
GRUP A: Dilluns, dimecres i divendres · 15 a 17 h.
GRUP B: Dilluns, dimecres i divendres · 17 a 19 h.
20 places en cada grup

ioGA PeR A
L’esPoRTisTA

Diumenge 15 de setembre
11 a 20 h.
Tancament Piscina d’estiu
dia 15 de setembre.

Si estàs inscrit en alguna activitat del Pavelló Poliesportiu Municipal
o estàs federat, pots participar gratuïtament en una classe de
ioga al mes. Els estiraments, exercicis de respiració, moviments
harmoniosos i relaxació que practiques amb nosaltres milloraran
el teu rendiment esportiu.
Per als interessats a inscriure’s en el curs anual: el club de ioga Joc
conscient impartix classes en el pavelló tots els dimarts i dijous,
de 20 a 22 hores, des que es va inaugurar el recinte esportiu. Preu
del curs (de l’1 d’octubre al 31 de juliol) 20 euros al mes.
Inscripcions:
Telèfon: 630 126 640 (Rafa)

Correu electrònic:
afaioluz@hotmail.com
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esPORts

esPORts

FiNaLitZaCiÓ
teMPORada d’estiU

CALENDARI ESPORTIU
temporada 2019-2020

AcTiViTATs esPoRTiVes
inscRiPcions
Les inscripcions podran realitzar-se de forma presencial, en el
Pavelló Poliesportiu i Centre d’Informació Juvenil, i a través
d’intenet per mitjà d’accés a SERVIWEB.
esPORts
EMPADRONATS

18 de setembre a partir de les 9h.

NO EMPADRONATS

25 de setembre a partir de les 9h.

Més informació: Tel. 962031046.
El programa general d’activitats d’Esports i Joventut, es repartirà a totes les cases de la localitat durant la segona setmana
de setembre.

noTA
Renovació de plaça per al segon trimestre de l’1 al 15 de
desembre.
Renovació de plaça per al tercer trimestre pavelló i bimestre
piscina de l’1 al 15 de març.
La piscina d’estiu estarà tancada els díes 13 i 16 de juliol.
Als camps de futbol, en juliol l’horari serà de matí i en agost
de vesprada.
La piscina coberta obrirà la temporada 2019-20 el dimecres 19
de setembre.
El Pavelló Poliesportiu Municipal en agost obrirà de dilluns a
dissabte de 10 a 14 h., exepte dimecres que serà de 17 a 21 h.
El 15 d’agost és festiu. Només estarà oberta la piscina d’estiu
però sense cursos.
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esPORts

esPORts

inici TemPoRAdA
2019-2020

Dissabte 14 de setembre · 20 h.
A l’Àgora del Parc Central (pendent de l’oratge per força major).
Actuació de balls populars dels dansaires locals a l’Àgora del Parc
Central.
Organitza: Dansaires del Tramusser.

ceLebRAciÓ deL
miG Any fALLeR

biRRAfesT

Del 20 al 22 de setembre
A l’Àgora del Parc Central.

Amb llocs de fast food i food trucks i actuacions en directe.
Organitza: Falla La Torre.

fiRA d’AndALusiA
’AndALusiA

LA fesTA
deL ciRc

Del 27 al 29 de setembre
A l’Àgora del Parc Central.
Actuacions en directe

Dissabte 14 de setembre · 21.30 h.
Al Pati del Col·legi Almassaf

Organitza: Centro Cultural
Andaluz

Sopar Popular per a tots els veïns i veïnes d’Almussafes i discomòbil
Venda de tiquets: als diferents casals fallers
Organitza: Junta Local Fallera
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Festes

Festes

ReTRobem dAnsAiRes

concuRs de cARTeLLs
deL 9 d’ocTubRe

esmoRZAR PoPuLAR
Diumenge 6 d’octubre · 9:30 h.
Al Parc Central

Festes

Festes

COMMEMORACIÓ
9 D’OCTUBRE

Organitza: Mestresses de Casa

El treball guanyador de la categoria infantil es premiarà amb 50 euros
i el de l’adulta amb 100 euros i que es lliuraran el dimarts 8 d’octubre
durant el Sopar Estellés.
Els dissenys es podran presentar fins al dilluns 16 de setembre al Centre Cultural d’Almussafes i el jurat es reunirà el dimarts 17 de setembre per a triar les obres guanyadores.
Les bases del concurs estaran a disposició de qui les sol·licite al Centre
Cultural i a la pàgina web www.almussafes.es.
Organitza: Ajuntament d’Almussafes
Col·labora: Paleta i Pinzell

VisiTes GuiAdes A LA ToRRe RAZef

ceLebRem eL
9 d’ocTubRe
inTeRcAnVi dAnsAiRes
Dissabte 5 d’octubre · 19.30 h.
A la sala d’actes del Centre Cultural
Actuació de balls populars típics de
València on participen els Dansaires
d’Almussafes juntament amb
l’associació del grup de Millars de
Castelló.
Organitza: Dansaires del Tramusser
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Diumenge 6 d’octubre
11, 12, 13 17 i 18 h.
En el recorregut per les diferents plantes, els
viatgers descobriran la història de la Torre
i tots els esdeveniments que li han succeït
al llarg dels segles: el seu naixement baix el
regne andalusí, la conquesta cristiana i els
canvis socials, els usos de la torre. Al mateix
temps, gaudiran dels paisatges que s’albiren
des de les seues finestres i des del seu cim.
Inscripcions a partir del 18 de setembre, al
Centre Cultural.
Grups màxim de 10 persones
Organitza: Ajuntament d’Almussafes
Entrada lliure
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cinemA infAnTiL:
boLA de dRAc
Diumenge 20 d’octubre · 16.30 h.
Al Centre Cultural
+ info: pàg. 13

dimecRes 9 d’ocTubRe
desPeRTÀ i XocoLATÀ
9: 30 h. Despertà
10:30 h. Xocolatà
Davant de l’Ajuntament, per als fallers
participants en la despertà.
Col·labora: Junta Local Fallera

cinemA AduLTs :
LA bAndA

GimcAnA de TALLeRs

Diumenge 6 d’octubre · 19 h.
Al Centre Cultural

11 h. Al Parc Central

+ info: pàg. 14

Tallers infantils, tallers de confecció de flors, tallers de tatuatge de
henna i degustació de dolços.

soPAR esTeLLés

Organitza: Ampes Almassaf i Pontet, Comparsa Ali Ben Bufat,
Dones Progressistes, Associació Gastronòmica El Putxeret, Arts i
Oficis i Associació de Fibromiàlgia

ARTuR ÀLVAReZ en conceRT
10 PoeTes conTemPoRAnis
deL PAís VALenciÀ
Dimarts 8 d’octubre · 21:30 h.
A la Llar dels Jubilats
Inscripcions: Al Centre Cultural a partir del 16 de setembre
SOPAR DE CABASSET
Organitza: Ajuntament d’Almussafes i Centre Cultural
d’Almussafes
Col·laboren: Argila de l’aire
Inscripció: 3 euros (beguda, ensalada, i papes incloses)
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Festes

Festes

cinemA en VALenciÀ

ceRcAViLA cíVicA fins AL PARc cenTRAL

11 h. Al Parc Central

12.30 h.

Eixida cap al carrer Jaume I de les autoritats municipals, associacions i veïnat, per tal de celebrar l’acte commemoratiu amb la corona de llorer.

Amb la participació de les autoritats locals, representants d’associacions i veïns i veïnes, acompanyats per la Colla d’Al-mansáf de
Tabal i Dolçaina.

En acabar, passacarrer cap al Parc de Les Palmeres, amb l’acompanyament de la banda de la Societat Musical Lira Almussafense.

desfiLAdA moRA
13.30 h. Des de l’Àgora del Parc Central fins a l’esplanada del
Centre Cultural
Acompanyada per la Colla d’Al-mansáf de Tabal i Dolçaina.
Col·labora: Comparsa Alí Ben Bufat

LecTuRA PúbLicA
11.30 h. Al Parc de Les Palmeres
Es procedirà a una lectura pública de les Rondalles d’Enric Valor,
amb la participació del Consell
Municipal de la Infància i l’Adolescència.

mAscLeTÀ
14 h. A l’esplanada del Centre Cultural
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Festes

Festes

concenTRAciÓ dAVAnT de L’AjunTAmenT

“Les dones sumen A L’esPoRT”

XARRAdA
coRResPonsAbiLiTAT i
coeducAciÓ
Divendres 25 octubre i dimarts 4 febrer · De 17:30 a 19:30 h.
A la sala de conferències del Centre Cultural
Adreçada a famílies d’alumnat d’infantil, primària, secundària, FP
i Batxiller.
Després d’una dinàmica en la qual es presenten continguts i
s’expliquen conceptes teòrics, es buscarà un recorregut sobre
casos personals i vivències per a donar-li un enfocament pràctic
amb la posada en comú d’idees i comentaris.
Hi haurà servei de monitor/a per als xiquets i xiquetes de les
famílies assistents.
Inscripcions: a partir del 7 d’octubre, en l’Oficina d’Atenció al
Major o cridant al telèfon 961783991
Imparteix: Equality Momentum (consultora especialitzada en
igualtat de gènere).

Divendres 18 d’octubre · 19 h.
Al hall del Centre Cultural
Des de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat encetem la temporada
amb esta exposició per tal d’homenatjar i donar una major
visibilitat a les dones i xiquetes esportistes de la localitat.
Considerem que l’esport femení s’ha de promoure d’una manera
més especial, degut a que per tradició, encara hi ha desigualtats de
gènere a la pràctica de l’esport.
En l’actualitat, les nostres esportistes brillen en diverses modalitats,
obrint-se camí en el tancat circul de la pràctica esportiva, encara
que s’avança a bon ritme, és necessària una major repercussió dels
seus èxits aconseguits.
A continuació, s’oferirà un refrigeri a la cafeteria del Centre
Cultural per a les persones assistents.
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igUaLtat

igUaLtat

inAuGuRAciÓ
eXPosiciÓ

Vine A GAudiR de L’esPAi de LA GenT joVe,
eL Teu esPAi
Els dies 18, 19, 20, 25, 26 i 27 d ‘octubre.
Divendres · 21 a 1 h.
Dissabtes · 18 a 1 h.
Diumenges · 18.30 a 21 h.
QUÈ TENIM
Consoles: Wii, XBOX360, PS3. Amb Wii Sports, Mario Kart, PES 2011,
BUZZ, Need for Speed, Virtual Tennis, NBA Konami, Gran Turismo 6 (PS3),
Batman Arkham (XBOX) i New Super Mario Bros (Wii).
Jocs de taula, ping-pong i futbolí.
Jocs de rol: COYOTE, DOBBLE.
QUÈ FEM
Sopars, veure partits de futbol, pel·lícules i documentals.
Campionats: videoconsoles, ping-pong, futbolí, jocs
interculturals.
Exposicions.

de

taula

JOVeNtUt

JOVeNtUt

eLs CaPs de setMaNa
aL CeNtRe CULtURaL

bATucAdA

i

Organitza: Ajuntament d’Almussafes
Imparteix: Grupo Tot

XXii concuRs de TARGeTes nAdALenques
PResenTAciÓ TARGeTes

inAuGuRAciÓ +joVe
Divendres 20 de setembre · 19 h.
Eixida des del Centre Cultural

Del 21 d’octubre al 4 de novembre · 11 a 14 h. i 16.30 a 20 h.
Al Centre d’Informació Juvenil

Vine i vibra amb els espectaculars i alegres
proporciona esta sorprenent Batucada.

Participants: Totes les edats, classificats en 3 categories (infantil, juvenil i
adulta).
Premis: Material didàctic per a tots els seleccionats i sorteig entre tots els
participants de material didàctic.
Bases: Es poden recollir al Centre d’Informació Juvenil, al Pavelló Poliesportiu
Municipal, al Centre Cultural i a l’Ajuntament, així com en la pàgina web
www.almussafes.es.

Itinerari: Centre Cultural, Ausiàs March, Passeig del Parc, Avinguda
Paral·lel, Parc de les Palmeres i esplanada del Centre Cultural.
Organitza:
Ajuntament d’Almussafes

Organitza: Ajuntament d’Almussafes
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ritmes

que ens

JOVeNtUt

JOVeNtUt

coRRefocs
Amb eLs dimonis enRoscATs de L’ALcúdiA
Divendres 20 de setembre · 22.30 h.
Eixida i arribada al Parc Sagrari.
Els participants, espectadors i veïns hauran de complir amb unes
normes de seguretat, que es publicaran en la pàgina web municipal
per tal que entre tots garantim el correcte desenvolupament de
l’esdeveniment.
Itinerari: Parc del Sagrari, Sant Josep, Sant Bertomeu, Sueca, Pinar,
Sant Josep i Parc del Sagrari.
Realitza: Dimonis Enroscats de l’Alcúdia
Organitza: Ajuntament d’Almussafes

iV HoLi coLoR
Dissabte 21 de setembre · 17 h.
A la Pista Polivalent

Vine a aquesta festa del color i de la música junt amb les teues amistats i podràs gaudir de moments molt divertits i especials.
NORMATIVA:
- Vine amb roba blanca
- No tires la borsa dels colors a la cara de la resta de persones
- Porta ulleres per protegir-te els ulls, així com una màscara per protegir la boca i les foses nasals.
- Per la teua salut i per protecció del medi ambient No portes altres
borses de colors, (sols pots utilitzar les facilitades per l’organització i
ajustades a la normativa)
- Habilitarem un espai i un horari per distribuir les bosses, així que
sigues respectuós en les cues.
- Segueix sempre les indicacions de l’organització.
GAUDIREM MÉS I MILLOR!
Organitza: Ajuntament d’Almussafes
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Kids

JOVeNtUt

JOVeNtUt

uRbAn
AcTiViTATs:
Taller de Parkour
Taller de Skate
Taller de Grafiti
Taller de Scooter
Taller de Urban Dance
Taller de BMX

Dissabte 28 de setembre · de 9 a 14 h.
Al skate parc i voltants (enfront de l’IES)
Urban Kids és una iniciativa plena de tallers i activitats relacionades
amb els esports urbans i la seua cultura.
Es tracta d’una jornada dissenyada perquè els més joves i els no
tan joves puguen disfrutar del seu primer contacte amb els esports
urbans. No sols se celebren tallers d’iniciació, sinó també activitats
de nivell mitjà per a què les persones amb experiència en la matèria,
puguen perfeccionar els seus coneixements.
Organitza: Ajuntament d’Almussafes
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JOVeNtUt

JOVeNtUt

cuRsos d’escAcs
Del 16 al 25 de setembre
Al Centre d’Informació Juvenil
Iniciació: De 17 a 18 h
Aprenentatge: De 18 a 19 h.
Perfeccionament: De 19 a 20 h.
Preu: 10,10 euros (general), 9,09 euros (amb Carnet Jove) o 5,05 euros
(desocupats).
Inscripcions: fins al 16 de setembre al Centre d’Informació Juvenil i al
Pavelló Poliesportiu Municipal, o en Serviweb, a la pàgina
www.almussafes.es.
Lloc de realització: Edifici de l’Arrossera
Organitza: Ajuntament Almussafes
Imparteix: Club d’Escacs Almussafes

subVencions ‘19

Subvenció per a estudiar idiomes a l’estranger
Subvenció per a l’adquisició de la primera vivenda jove
Subvenció de lloguer de vivenda per a joves
Subvencions per a associacions juvenils

Passa’t pel Centre d’Informació Juvenil i t’informarem.

cuRs de GuiTARRA
eLÈcTRicA

cARneTs

Els dimecres des del 16 d’octubre de 2019 fins el 6 de maig de 2020
Al Centre d’Informació Juvenil
Iniciació: De 16.30 a 17.30 h.
Aprenentatge: De 17.30 a 18.30 h.
Perfeccionament: De 18.30 a 19.30 h.

Al Centre d’Informació podeu obtindre els següents carnets:
tiPUs CaRNet

MOdaLitat

ReQUisits

PReU UNitat

ALBERGUISTA

Carnet Juvenil

14-25 anys

6,00

Carnet Juvenil +25

26-29 anys

6,00

Destinataris: a partir de 12 anys (complits).
Preu: 25,10 euros (general), 22,59 euros (amb Carnet Jove) i 12,55 euros
(desocupats).
Inscripcions: fins al
16 d’octubre al Centre
d’Informació Juvenil i
al Pavelló Poliesportiu
Municipal, o en
Serviweb, a la pàgina
www.almussafes.es.

Any

mes

dies

2019

octubre

16, 23 i 30

novembre

6, 13, 20 i 29

desembre

4, 11 i 25

2020

Imparteix: Jorge Lario,
de l’ESPAI MUSICAL
Organitza:
Ajuntament
d’Almussafes
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gener

8, 15, 22 i 29

febrer

5, 12, 19 i 26

març

4, 11 i 25

abril

1, 8, 22 i 29

maig

6

Carnet Adult

A partir de 30 anys

13,00

Carnet Grup juvenil

Mínim 10 persones de 14 a 30 anys

16,00

Carnet Familiar

Parelles espanyoles i fills menors
de 14 anys

21,00

Carnet Estudiant ISIC

Majors de 12 anys estudiant en el
moment, com a mínim 12 setmanes
a l’any i 15 hores setmanals:
Universitaris
Ensenyaments mitjans
Escoles oficials
Doctorats
Màsters
Diplomes Universitaris

9,00

Carnet Professor d’ITIC

Professors/es durant l’any en curs

9,00

Carnet Jove IYTIC

14-25 anys

9,00

Targeta clàssica

14-30 anys

8,40

INTERNACIONAL

CARNET JOVE

Hi han exempcions i bonificacions per la taxa d’expedició del
CARNET JOVE, vine i informa’t.
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PRoGRAmes
euRoPeus
PRojecTes de VoLunTARiAT

És una experiència d’aprenentatge en l’estranger, en l’àmbit de
l’educació no formal, en la qual les persones joves voluntàries
milloren o adquireixen competències per al seu desenvolupament
personal, educatiu i professional, així com per a la seua integració
social.
Característiques del programa:
Hi ha més de 5.000 projectes per tota la Unió Europea.
Té una duració d’entre 2 i 12 mesos.
L’estància i la manutenció són a càrrec del programa.
El desplaçament des de la localitat d’origen fins al país elegit
està total o parcialment cobert.
Hi ha una quantia mensual per a cobrir les despeses.
Es proporciona un curs d’idioma del país on es realitza el
voluntariat.
No cal tindre cap titulació d’idiomes.
No cal tindre cap tipus de títols ni estudis.
No cal tindre experiència prèvia.
Sols cal tindre voluntat.
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aLtRes seRVeis

AuLA menToR
ofeRTA foRmATiVA onLine

Plaça del Mercat, 11 (Edifici l’Arrossera)
almussafes@aulamentor.es
Telèfon: 961785110
Es una iniciativa de formació oberta,
flexible i per Internet, dirigida a persones
a partir de 18 anys que vulguen ampliar
les seus competències personals i
professionals, que compta amb mes de
180 cursos.

obTenciÓ deL
ceRTificAT diGiTAL
de L’AccV
AGÈnciA de ceRTificAciÓ de
LA comuniTAT VALenciAnA
El Certificat Digital de l’ACCV ens serveix per a:
Firmar i xifrar els missatges de correu electrònic segur, per tal
d’evitar el correu brossa.
L’autenticació de persones usuàries en l’accés als tràmits online,
per tal de garantir la seua identitat, així com la firma electrònica
i el xifrat dels documents electrònics involucrats en el tràmit.

45

JOVeNtUt

JOVeNtUt

iNFORMaCiÓ

ALmussAfes RÀdio

TRebALL, foRmAciÓ conTinuAdA,
foRmAciÓ d’APRenenT o PeRíode de
PRÀcTiques

Segona planta del Centre d’Informació Juvenil
www.almussafes.es/va/content/almussafes-radio
Ràdio local per Internet que naix amb la
finalitat d’oferir la major cobertura informativa
i lúdica possible als nostres veïns i veïnes.

GRAeLLA
PRoGRAmAciÓ seTmAnAL
HORa

És una iniciativa impulsada per la Unió Europea per a oferir a
joves majors de 16 i menors de 30 anys l’oportunitat de trobar una
ocupació d’acord amb la seua formació, competències i experiència,
o bé d’adquirir la formació, competències i experiència pertinents
per a augmentar les seues possibilitats de trobar treball en el futur.
Si t’interessa o tens dubtes, passa pel Centre d’Informació Juvenil
(Edifici de l’Arrossera) i podràs donar-te d’alta o assabentar-te de
la Garantia Juvenil.

De dilluns a divendres · 11 a 13 h.
Edifici de l’Arrossera
Telèfon: 96 178 51 10
E-mail: almussafes_bdt@gva.es
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dM

dJ

8:00

Oldies dels 80

9:00

Música dels 90

10:00

La Nostra Música

11:00
12:00

dV

dg
Fórmula
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Música Indie

Música de
les Nostres
Bandes

Música Rock

Visca la Moguda (el millor del pop-rock espanyol)

14:00

Música i Café (música tranquil·la)

15:00

Oldies dels 80

16:00

Música dels 90

17:00

Música Rock

18:00

Visca la Moguda (el millor del pop-rock espanyol)
El Millor de la Música Actual

El Millor de
la Música
Actual

21:00

Música Indie

Música Indie

22:00

Programes Especials

Programes
Especials

20:00

23:00
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Música
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1:00

Fórmula
Musical

2:00
3:00
4:00
5:00
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Música Nit

6:00
7:00
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ds

13:00

19:00

seRVei emmARcAT en eL
PLA esTRATÈGic de
PARTiciPAciÓ ciuTAdAnA

dL
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JOVeNtUt

JOVeNtUt

GARAnTiA juVeniL

Els dies 16,18,20,23,25 i 27 de setembre · 16 a 18 h.
A la Llar dels Jubilats.
Places: 10
Inscripcions: el 2, 4 i 6 de setembre en l’oficina de la Llar dels
Jubilats (de 18 a 19.30 h.)
Imparteix: Araceli Ortiz.
Organitza: UDP Comarcal Ribera Alta
Col·labora: Associació de Jubilats i Pensionistes Almussafes i
Regidoria dels Majors.

CeNtRe iNtegRaL
de MaJORs aLMUssaFes
CURs 2019-2020
La Regidoria dels Majors inicia la nova temporada oferint de nou
aquests programes totalment gratuïts, que formen part del Servici de
Dinamització de les Persones Majors per a la promoció de l’autonomia
personal i la prevenció de la dependència.

“esPAi GRAn”
Adreçat a persones majors de 70 anys, amb el qual es busca potenciar
les relacions socials i lluitar contra la solitud mitjançant activitats per
a aconseguir un envelliment saludable, actiu i participatiu de la gent
gran de la nostra localitat.
Les persones inscrites en cursos anteriors, no hauran de tornar-se a
inscriure.

seRVeis de fisioTeRÀPiA, PsicoLoGiA i
nuTRiciÓ
Aquest programa, adreçat a tots els veïns i veïnes majors de 60 anys,
ofereix tres especialitats: fisioteràpia, psicologia i nutrició.
Al servei de fisioteràpia s’ofereixen sessions en les quals cada
persona tindrà la seua rutina d’exercicis rehabilitadors adequats
a la dolència que es patisca. Mensualment es realitzaran tallers
grupals segons les necessitats de les persones usuàries.
Al de psicologia es treballaran, mitjançant exercicis pràctics,
xerrades i dinàmiques grupals, aspectes relacionats amb la
memòria, l’autoestima, les emocions, etc. També hi haurà
atenció personalitzada
I al servei de nutrició es realitzaran tallers a través dels quals les
persones inscrites obtindran una major informació nutricional i
coneixeran millor el seu cos, de manera que podran millorar la
seua qualitat de vida a través de l’alimentació. També compta
amb atenció personalitzada.
Places: limitades.
Formalització d’inscripcions: des del dilluns
16 fins al divendres 20,
de 9 a 11 h., a l’Oficina
d’Atenció al Major.

Noves inscripcions i informació en l’Oficina d’Atenció al Major o al
telèfon 961783991.
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MaJORs

MaJORs

TALLeR de
mAnuALiTATs

XLi HomenATGe
ALs mAjoRs
Del 21 al 27 d’octubre.
A principis del mes d’octubre, es repartirà un fullet específic de
totes aquelles activitats programades per a esta setmana.

TALLeR
Divendres 4 d’octubre · 11 h.
A la Llar dels Jubilats.
Adreçat a persones usuàries d’Espai Gran.
Si eres una persona major, sí, estàs de sort. Complir anys és genial, en cada un dels nostres aniversaris tenim l’oportunitat de
sumar un any més d’experiències, vivències bones i no tan bones.
No sempre succeïxen en la nostra vida les coses com ens agradaria, açò no depén de nosaltres. El que, sí podem i és una obligació,
és mantenir una actitud positiva i el més saludable possible per
a complir anys amb l’alegria de saber que continuem estant vius.

Si t’agradaria aportar alguna fotografia, relacionada amb el 40 Aniversari de l’associació,
per a l’exposició Història d’una Vila, que realitzarem al XLI Homenatge als Majors, pots
fer-ho duguent-les al Centre Cultural.

Impartix: M.ª José Chaqués (Coach i formadora per al creixement
personal i professional)
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MaJORs

MaJORs

seR “GRAn”, un bon
moTiu PeR A
emocionAR-se

ofeRTA de TRebALL, foRmAciÓ conTinuAdA,
foRmAciÓ d’APRenenT o
PeRíode de PRÀcTiques

PoRTAL d’ocuPAciÓ
de L’emPRenedoR/A
i de L’emPResA

http://ocupacio.almussafes.org
És una iniciativa impulsada per la Unió Europea per a oferir
a joves majors de 16 i menors de 30 anys una oferta de
treball, formació continuada, formació d’aprenent o període de
pràctiques, en un termini de quatre mesos després d’acabar la
formació formal o quedar desocupats.
Es tracta de donar-los l’oportunitat de trobar una ocupació d’acord
amb la seua formació, competències i experiència, o bé d’adquirir la
formació, competències i experiència pertinents per a augmentar
les seues possibilitats de trobar feina en el futur.

L’Ajuntament d’Almussafes, amb l’objectiu d’apropar més el
servici a la ciutadania, utilitzant les noves tecnologies i afavorint
la transparència de la gestió, posa a disposició de l’usuari/ària
de l’Agència de Desenvolupament Local un portal interactiu,
transparent, accessible i dinàmic on podràs trobar tota la
informació sobre ofertes de treball, cursos de formació i orientació
cap a l’ocupació i autoocupació.

Les persones beneficiàries d’esta acció han de complir una sèrie de
requisits.

IMPORTANT
Centre d’Informació Juvenil i en
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html
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per a estar actiu/va a la base de dades
d’ocupació de l’ADL has de donar-te
d’alta en el nou portal d’ocupació.
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ORieNtaCiÓ LabORaL

ORieNtaCiÓ LabORaL

GARAnTiA juVeniL

cuRs TPm

TARjeTA PRofessionAL deL meTALL

A l’Agència de Desenvolupament Local

A l’Agència de Desenvolupament Local

Necessari per a treballar en els sectors: hostaleria, preparació,
fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzemament,
transport, distribució, venda i subministrament d’aliments, etc.

D’acord amb el nou conveni
en matèria de formació en
prevenció de riscs laborals,
en breu serà obligatori
que totes les persones que
treballen en empreses del
sector del metall tinguen la
Targeta Professional del Metall.

Duració: 5 hores
Inscripcions: Portalemp

cuRs de VeHicLes
indusTRiALs
cARneTs de cARReTÓ eLeVAdoR fRonTAL
i de cARReTÓ RemoLcAdoR
A les instal·lacions de la Factoria Ford
Des de l’Ajuntament d’Almussafes s’ha
programat la realització d’este curs, de
20,5 hores de duració, perquè les persones
demandants d’ocupació de la població
puguen obtindre els carnets necessaris per a
la conducció de vehicles industrials.
El curs s’impartirà per part de la Fundació
per al Desenvolupament i la Innovació.

L’Ajuntament d’Almussafes, per tant, a través del seu servei
d’Orientació Laboral, facilita l’obtenció d’esta targeta mitjançant
un curs que s’ofereix des de l’Agència de Desenvolupament
Local. El curs atendrà els riscs i mesures preventives vinculades
a aquelles activitats i funcions portades a terme pel treballador/a.
Inscripcions: Portalemp

cuRs TPc

TARjeTA PRofessionAL de LA consTRucciÓ
A l’Agència de
Desenvolupament Local
Duració: 20 hores
Inscripcions: Portalemp

Inscripcions: Portalemp

Agència de Desenvolupament Local Almussafes
Agència de Desenvolupament Local Almussafes
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Els cursos s’organitzaran segons demanda.
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ORieNtaCiÓ LabORaL

ORieNtaCiÓ LabORaL

cuRs mAniPuLAdoR@
d’ALimenTs d’ALT Risc

Dimecres 25 de setembre
17 a 20.30 h.
Al Centre de Salut

LíniA d’AuTobús
sAniTARi
soLLAnA - ALmussAfes - HosPiTAL de LA RibeRA

Ser donant no passa de moda.
Dona sang i salva 3 vides.
Centre de Transfusió de València:
Telèfon: 96 197 16 00
http://centro-transfusion.san.gva.es
Organitza: Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana

seRVei de TAXi
L’Ajuntament d’Almussafes restableix el servei de taxi per a acostar
a les infraestructures sanitàries de referència al veïnat que no
dispose de vehicle propi i necessite traslladar-se al metge fora dels
horaris en els quals opera el servei d’autobús disponible.
Queden excloses les persones que tinguen dret a utilitzar vehicles o
sistemes de transport facilitats o subvencionats per la Conselleria de
Sanitat per al seu trasllat a l’hospital i centre sanitari corresponent.
El servei està oferit per professionals i empreses del sector situades
a Almussafes.
Preu: 2€ (excepte per a les persones en situació d’emergència
social greu, per a les quals el servei és gratuït).
Sol·licituds: amb almenys 5 dies d’antelació al departament de
Benestar Social.

itiNeRaRi d’aNada
Nº

PObLaCiÓ

adReÇa

1

SOLLANA

Avinguda Sant Vicent Ferrer, 11

HORaRi
08:30

2

ROMANÍ

Carrer Mare de Déu, 2

08:35

3

ALMUSSAFES

Carrer Major, 161 (Policia)

08:40

4

ALMUSSAFES

Carrer Major, 39

08:41

5

ALMUSSAFES

Avinguda Algemesí, 11

08:42

6

ALMUSSAFES

Ronda Lluís Duart Alabarta, 18

08:44

7

BENIFAIÓ

Avinguda Juan XXIII, 29

08:50

8

ALGINET

Carrer Major, 86

09:05

9

ALZIRA

Hospital de La Ribera

09:25
tOtaL:

HosPiTAL de LA RibeRA-ALmussAfes-soLLAnA
itiNeRaRi de tORNada
Nº

PObLaCiÓ

adReÇa

HORaRi

1

ALZIRA

Hospital de La Ribera

12:00

2

ALGINET

Carrer Major, 86

12:20

3

BENIFAIÓ

Avinguda Juan XXIII, 29

12:35

4

ALMUSSAFES

Ronda Lluís Duart Alabarta, 18

12:41

5

ALMUSSAFES

Carrer Major, 161 (Policia)

12:44

6

ROMANÍ

Carrer Mare de Déu, 2

12:50

7

SOLLANA

Avinguda Sant Vicent Ferrer, 11

12:55

tOtaL:

Departament de Benestar Social
(a la planta baixa del Centre de Salut)
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55 min.
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55 min.

saNitat

saNitat

donAciÓ de sAnG

PRÒXiMaMeNt

cuLTuRA
seTmAnA de LA memòRiA democRÀTicA
Del 4 al 8 de novembre

Llauradors, 42
46440 ALMUSSAFES - València
Tel. i fax: 96 178 45 15 - 55
e-mail: almussafes_bib@gva.es

Ausiàs March, 39
46440 ALMUSSAFES - València
Tel. i fax: 96 178 45 15 - 55
e-mail: almussafes_cul@gva.es

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT
LOCAL I PROMOCIÓ SOCIOECONÒMICA

PAVELLÓ POLIESPORTIU
MUNICIPAL

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

ÀREA D’IGUALTAT

ÀREA DE JOVENTUT

ÀREA DE COMUNICACIÓ

Edifici Centre de Salut (2a planta). Atarazanas, s/n
46440 ALMUSSAFES - València
Tel.: 96 178 22 15
e-mail: almussafes_tis@gva.es

Poliesportiu, s/n
46440 ALMUSSAFES - València
Tel. i fax: 96 203 10 46
e-mail: almussafes_gdp@gva.es

conceRT sAnTA cecíLiA
Dissabte 23 de novembre
A la sala d’actes del Centre Cultural
Tossal, s/n (planta baixa Centre de Salut)
46440 ALMUSSAFES - València
Tel.: 96 178 39 91 - Fax: 96 178 13 09
e-mail: almussafes_psi@gva.es

Tossal, s/n (planta baixa Centre de Salut)
46440 ALMUSSAFES - València
Tel.: 96 178 39 91 - Fax: 96 178 13 09
e-mail: almussafes_psi@gva.es

Ausiàs March, 39
46440 ALMUSSAFES - València
Tel. i fax: 96 178 45 15 - 55
e-mail: almussafes_bim@gva.es

Plaça del Mercat, 11
46440 ALMUSSAFES - València
Tel. i fax: 96 178 51 10
e-mail: almussafes_juv@gva.es

sAniTAT
donAciÓ de sAnG
Dimecres 20 de novembre ·
17 a 20.30 h.
Al Centre de Salut
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Edita: M.I. Ajuntament d’Almussafes · www.almussafes.es
Coordina: Departament de Comunicació
Impressió: Gràfiques Machí
Dipòsit Legal: V-4679-2009
La participació en les activitats autoritza
a l’Ajuntament a reproduir la imatge
fotografiada i/o veu i imatge filmada del
participant total o parcialment, tenint
en compte que aquestes fotografies
o gravacions audiovisuals que s’han
pres seran editades, remesclades i
remasteritzades amb la finalitat d’utilitzar-

les pel desenvolupament de qualsevol
obra, producte i documents publicats per
l’Ajuntament (en qualsevol suport, imprés
o electrònic, analògic o digital), i fins i
tot posar-les a disposició del públic per
mitjà de les xarxes de telecomunicacions,
respectant sempre la dignitat de la persona
i sense cap objecte de fi lucratiu”.
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