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Programació d’ activitats
CURS D’ANGLÉS

1

CURS MANIPULADOR D’ALIMENTS

1

JORNADES CARDIOSALUDABLES

2

TALLER MÚSICA INFANTIL

2

PUJADA A LA NEVERA

2

CONCURS DONES

3

FUTBOL

3

Des de l’Ajuntament d’Atzeneta del Maestrat
hem elaborat aquesta agenda amb el propòsit
d’informar de les diverses activitats que tenen
lloc al municipi d’Atzeneta del Maestrat.
Aquest volum de l’agenda recull les activitats de
caràcter bimestral de març a abril.

MARÇ 2013

Curs d’anglés per a xiquets
L’AMPA organitza un curs d’anglés anomenat “Anglés
pràctic per a xiquets” i que té lloc els dimarts a partir de les
17’00 h al Centre Social Polivalent d’Atzeneta (CSP).

Curs manipulador d’aliments
Pròximament es realitzarà al municipi d’Atzeneta un curs de
manipulador d’aliments dirigit a tot el públic en general.
El curs tindrà lloc a la Casa de la Cultura, i tant la data com l’horari encara estan per determinar.
El preu del curs és de 30,00 €, es demana que els interessats passen per l’ajuntament a apuntar-se.
Més informació: www.icsam.net
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Jornades cardiosaludables
L’Atenció Primària del Departament de Salut de Castelló i l’Ajuntament d’Atzeneta organitzen un cicle de
conferències per a portar una vida saludable dirigit a
la población adulta del poble.

AGENCIA VALENCIANA DE SALUT
Departament de Salut de Castelló

Títol: “Alimentació sana. Aprendre a cuidar-nos”:
•

Dia: 13/03/2013

Horari: 17’00h a 18’30 h

Lloc: Centre Social Polivalent

Títol: “Taller de cuina cardiosaludable”:
•

Dia: 20/03/2013

Horari: 17’00h a 18’30 h

Lloc: Centre Social Polivalent

Títol: “L’exercici físic: una pràctica saludable”:
•

Dia: 23/03/2013

•

Programa:

Lloc: Centre Social Polivalent.

- 10’30h. Xarrada explicativa.
- 11’15h. Eixida a caminar.
- 12’30 h. Resum i clausura jornades.

Taller de música infantil
La biblioteca d’Atzeneta organitza per al dissabte 30 de
març 2013 a partir de les 12:00 h un taller de música infantil.
Els Trobadorets són un grup de música per a xiquets i xiquetes de totes les edats. Amb ells renaixen els contes clàssics i
les cançons de tota la vida.

ABRIL 2013

Pujada a la Nevera
El Club de Muntanya AT-ZENET organitza per al
pròxim 6 d’abril 2013 la “12+1 Pujada a la Nevera” i la
“5ena Marxa Popular Atzeneta”.
A partir de les 06’30 h es lliuran els dorsals i l’eixida serà
a les 08’00 h. Més informació:
http://at-zenet.blogspot.com.es/
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Ciutadanes 2013
Atzeneta és un dels municipis que forma part de la Xarxa de
la Fundació Isonomia que té com a objectiu promoure la
igualtat entre dones i homes.
La Fundació organitza un concurs de dones que han fet història als pobles en els diferents àmbits
polítics, laborals, socials, culturals, educatius, esportius…, reconeixent així la seva aportació a la
construcció plena de la ciutadania. Podrà participar qualsevol persona que tinga una història per
contar, caldrà facilitar les dades personals a la següent adreça: redes-iso@uji.es
El plaç finalitza el 15/05/2013. Més informació: http://isonomia.uji.es

Futbol

Calendari de futbol de la U. D. Atzeneta de
l’equip amateur per als mesos de març a abril
2013, amb els següents partits:

03/03/2013

16’30 h

C.F. TIRIG — U.D. ATZENETA

CAMP “LA CREU”

10/03/2013

16’30 h U.D. ATZENETA — C.F. LA JANA

CAMP “EL PORREJAT”

24/03/2013

16’30 h ESPORTIU ROSELL — U.D. ATZENETA

CAMP “LA PLANETA”

14/04/2013

17’00 h U.D. ATZENETA — C.F. VILLAR DE CANES

CAMP “EL PORREJAT”

21/04/2013

17’00 h ESPORTIU CINCTORRA — U.D. ATZENETA

CAMP “PLA DE MIG ULL”

28/04/2013

17’30 h U.D. ATZENETA — U.D. BENASAL

CAMP “EL PORREJAT”

Nota informativa
* CLASSES GIMNÀSTICA RÍTMICA:
* CLASSES DE “PILATES”:

DIMECRES DE 17’00 H A 18’00 H.

DIMECRES DE 16’00 H A 17’00 H

* CLASSES DE DIBUIX, PINTURA I MANUALITATS:

DIMECRES DE 14’30 H– 17’00 H / 17’30 H– 20’00 H.

DISSABTE 15’00 H –17’30 H.
* CLASSES D’AEROSALSA:

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@terra.es
www.atzenetadelmaestrat.es

Col·laboracions
Agraïm a toda la gent que ha fet posible 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 siga d’utilitat i ens ajude 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@terra.es

