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Programació d’ activitats

Escola d’estiu
L’Ajuntament d’Atzeneta organitza i finança l’Escola d’Estiu
d’aquest 2013 durant el mes de juliol, i tindrà lloc a les escoles
noves del poble.
Els xiquets i xiquetes del poble podran gaudir durant els matins
de diverses activitats i jocs amb els monitors.
L’escola començarà l’1 de juliol i finalitzarà el dia 31 en horari
de 10’00 h. a 12’00 h.

Apertura piscines municipals d’Atzeneta
L’estiu ja ha arribat i les instal·lacions de les piscines municipals
obriran al públic els mesos de juliol i agost, en horari de 12’00 h. a
20’00h.
Ja es troben a la venda els abonaments per a les entrades de la piscina, els interessats poden passar a informar-se per l’ajuntament.

Cursos natació 2013
Aquest estiu els cursos de natació es realitzaran de l’1 al 31 de
juliol.
Els alumnes tenen l’opció, com en anys anteriors, d’optar als
cursos 15 dies o el mes de juliol complet.
Tots els interessats han d’acudir el dia 1 a les 12’00 h a les instal·lacions de les piscines municipals.
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Exposició fotogràfica “Mujeres y discapacidad”
La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I ens ha concedit una exposició que realitza la fisioterapeuta María S. García
que pretén fer visible la doble discriminació que sofreixen les
dones amb discapacitat, per la seva condició de dones i de persones que tenen una diversitat funcional .
L’exposició consta de 19 quadres.
L’horari de l’exposició serà del dia 1 fins al 22 de juliol, de 09’00
h a 14’00 hores a la planta baixa de l’Ajuntament.

Contacontes a la biblioteca

El pròxim 6 de juliol a les 19’00 hores tindrà lloc a la biblioteca
municipal un contacontes per a tots els xiquets i xiquetes.
On es realitzarà un repertori de contes de poble per Felip
Kervarec.

Nota informativa
* CLASSES DE DIBUIX, PINTURA I MANUALITATS:
* CLASSES D’AEROSALSA:

S'IMPARTEIXEN CLASSES A GRUP DE 4 O MÉS PERSONES.

DILLUNS I DIMECRES DE 19’30 A 20’30 H.

Organitza
Agència de Desenvolupament Local
Ajuntament d’Atzeneta del Maestrat
Plaça Major, 2
12132 Atzeneta del Maestrat
Tel.: 964370018 Fax: 964370298
aedlatzeneta@gmail.com
www.atzenetadelmaestrat.es

Col·laboracions
Agraïm a tota la gent que ha fet possible aquest butlletí i demanem
la col·laboració a totes les associacions del poble per a que ens informen de les activitats programades durant l’any amb antelació.
Esperem que sigui d’utilitat i ens ajudi a difondre el màxim possible els diferents actes que tenen lloc al municipi d’Atzeneta.
Si voleu rebre aquesta agenda al correu electrònic feu-ho saber comunicant les vostres dades a: aedlatzeneta@gmail.com

