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Nota informativa

Des de l’ajuntament d’Atzeneta del Maestrat hem elaborat
aquesta agenda amb el propòsit de proporcionar informació
de les diverses activitats que tenen lloc en el municipi d’Atzeneta del Maestrat.
Com falta poc per finalitzar l’any tenim previst publicar dues
agendes del 2012: una recollirà les activitats de setembre a
octubre, i l'altra de novembre a desembre.

Que cal fer perquè es publiquen
les activitats en l’agenda?
Caldrà informar a l’Agència de Desenvolupament Local
d’Atzeneta de les activitats programades durant tot l’any
amb antelació per a publicar-se en el mes corresponent.

EN BREU COMENÇARAN UNES CLASSES
DE PINTURA, DIBUIX I MANUALITATS

SETEMBRE 2012

Trobada de Bandes Ports—Alt Maestrat
L’associació Musical del poble organitza per al próxim 22 de setembre una
trobada de bandes on participen les agrupacions musicals procedents d’Atzeneta, Albocàsser, Benassal, Cinctorres, Morella i Vilafranca.
PROGRAMA D’ACTES:
15’45 h Recepció d’autoritats i bandes a l’Ajuntament.
16’00 h Cercavila pels carrers del poble fins les escoles velles.
17’00 Interpretació del pasdoble de presentació.
17’30 h Actuació de les bandes. Entrega de detalls i parlaments d’autoritats.
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XI Fira de la Caça i la Natura
Els dies 29 i 30 de setembre té lloc la XI Edició de la Fira de la Caça i la Natura a
les escoles velles. Programa d’actes:
DISSABTE 29 DE SETEMBRE
11:00h.: Inauguració de l’XI Fira de la Caça i la Natura.
11:30h.: Exhibició d’aus rapinyaires.
12:00h.: Exhibició de tir amb arc patrocinada per la Federació Valenciana de
Caça.
16:00h.: I Exhibició canina de gossos Pointer i Braco.
16:30h.: Exhibició de caça de perdiu amb gossos de mostra, modalitat San Huberto.
17:00h.:Conferència sobre l’actualitat cinegètica a càrrec de Ximo Cerdà, president de la Delegació Provincial de Caça de Castelló i Seprona.
17:30h.: Exhibició d’aus rapinyaires.18:30: Exhibició de tir amb arc patrocinada
per la Federació Valenciana de Caça.
DIUMENGE 30 de SETEMBRE
08:30h.: Obertura de la Fira.
10:00h.: Parc i tallers infantils.
10:15h.: Exhibició de busca de tòfona amb gossos al costat del recinte de la Fira.
10:30h.: Exhibició d’ habilitats dels peladors de pins de Vistabella.
11:30h.:Exhibició d’aus rapinyaires.
14:00h.: Paella monumental al recinte de la fira, per als expositors i organització, patrocinada per la Pizzería l´Etrusco de Castelló.
17:00h.: Exhibició de caça de conill amb gossos, al costat del recinte de la Fira (Toll de la Sant Joana) per
Podencos D’ Alba.
17:30h.:Exhibició d’ aus rapinyaires.
18:00h.: Exhibició de cant del tord amb reclam, patrocinada per APAVAL.
20:00h.: Clausura de l’XI Fira de la Caça i la Natura.

Exposició fotogràfica. “Mirades d’Au”
Exposició fotogràfica que realitza la Societat Valenciana d’Ornitologia (SVO) i
que tindrà lloc del 29 de setembre al 14 d’octubre on es mostraran 40 fotografies de
40x60 cm impreses sobre vinil, on cadascuna de les fotografies va acompanyada
d'unes notes explicatives que ens conviden a descobrir els valors de la nostra avifauna.
Aquesta exposició és el recull d'un concurs de fotografia d'aus realitzat el 2010 que
va realitzar l'Assemblea General de la Societat i que per donar-li difusió es va organitzar aquesta exposició ambulant.
L’exposició serà a les escoles velles els dies 29 al 30 de setembre 2012,i en l’horari
de la Fira, i de l’1 al 14 d’octubre l’exposició es traslladarà al Centre Social Polivalent, i l’horari serà de 09’00 h a 14’00 h.
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OCTUBRE 2012

Concert acústic de la Coral de Sant Jaume
L’ajuntament d’Atzeneta organitza per al dia 6 d’octubre a les 19’00
hores al local d’usos múltiples un espectàcle de música coral patrocinat
per Excma. Diputació Provincial i que replega peces d’autors contemporanis com ara Sting, Michael Jackson o Mecano. La Coral encarregada de oferir el concert és la Coral de Sant Jaume de Vila-real i dirigida
per Alfredo Sanz.

Intercanvis musicals 2012
La Banda de Música Santa Cecília d’Atzeneta del Maestrat organitza un concert dins del Programa de Concerts d’Intercanvis Musicals 2012 de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.
El concert té lloc el dia 7 d’octubre 2012 a les 11’30 hores al Local Multiusos
d’Atzeneta amb l’actuació de la banda local i de l'Orquestra Arts Musicals de
Castelló.

Espectàcle “Boing Boing: Màgia Potàgia”
L’Ajuntament d’Atzeneta del Maestrat organitza un espectàcle per als xiquets i xiquetes del municipi per al dia 9 d’octubre 2012 a les 18’00 hores al
Local Multiusos. Una actuació on els més menuts intervenen en els seus jocs
màgics i didàctics, tot això en un clima familiar on els pares i mares i tots
els invitats quedaràn bocabadats amb l’espectàcle.
Aquest espectàcle està patrocinat per l’Excma. Diputació Provincial dins
de les activitats culturales que engloba EL CATÀLEG.

Taller per a persones majors
L’Ajuntament d’Atzeneta organitza dins del Programa d’Extensió Universitària
de la UJI un taller per al més majors, anomenat “Potenciem les habilitats de la
gent gran” . Aquest tindrà lloc els dies 11, 12, 13 i 14 d’octubre a la Casa de la Cultura . Les persones interessades han de pasar per l’ajuntament ha apuntar-se.
El dijous 11 d’octubre a les 18’30 hores es realitzarà la presentación, el començament del curs i es fixarà l’horari.

Exposició Pintura
L’artista Fina Colomer realitzarà una exposició a la Sala d’Exposicions
de l’Ajuntament els dies 7, 9, 12, 13 i 14 d’octubre de 10’30 a 13’30 hores.
I el dissabte 13 també per la tarda de 18’00 a 20’00 h.
Mitjançant aquesta exposició individual l’artista ens presenta una visió
retrospectiva de la seua obra pictòrica des de l’any 1988 fins al moment
actual, on es pot comprobar l’evolució artística, això sí, de manera quasi
autodidacta, tant en les formes com en la tècnica i els materials utilitzats
en les seues obres. La gran afició a la pintura, la seua versatilitat i les ganes d’aprendre sempre han estat presents en la vida de l’autora i li han
permés endinsar-se en diferents temes i projectes artístics.

Concentració cavalls
L’associació Amics del Cavall d’Atzeneta del Maestrat
(A.C.A.M.) organitza amb la col·laboració de l’Ajuntament i
de l’ Excma. Diputació la V Concentració del cavalls a Atzeneta per al cap de semana del 27 i 28 d’octubre.

Futbol
La U. D. Atzeneta organitza el calendari de futbol
de l’equip amateur per als mesos de setembre i
octubre 2012 amb els següents partits:

16/09/2012 17’30 h

U.D. ATZENETA—C.F. VILLAFRANCA

CAMP “EL PORREJAT”

30/09/2012 17’30 h

U.D. ATZENETA—C.F. ALCALA “B”

CAMP “EL PORREJAT”

07/10/2012 17’00 h

C.D. VALL D’ALBA—U.D. ATZENETA

L’AVENC DE VALL D’ALBA

14/10/2012 17’00 h

U.D. ATZENETA- A.C.D. PEÑÍSCOLA

CAMP “EL PORREJAT”

21/10/2012 17’00 h

C.D. CHERT—U.D. ATZENETA

POL. “LES FORQUES”

28/10/2012 16’00 h

C.D. PLAYAS ALCOSSEBRE—U.D. ATZENETA

CAMP “SAN FERNANDO”

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.
Esperem que siga d’utilitat i ens ajude a difondre el màxim possible
els diferents actes que tenen lloc en el municipi. d’Atzeneta.
Si voleu rebre aquesta agenda al correu feu-ho saber comunicant les
vostres dades a: aedlatzeneta@terra.es

