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Programació d’ activitats

Intercanvis musicals 2013

La banda de música del poble participarà un any més en el
cicle d'intercanvis musicals organitzat per la FSMCV.
Aquest any la banda convidada serà la AM. Santa Cecília
d'Albocàsser que ens visitarà el diumenge dia 15 de setembre
a partir de les 12’00 h al local multiusos.

Presentació del llibre: “A ti Mateo, es a ti”

El pròxim 20 de setembre a les 20’00 h al Saló de Plens de l’Ajuntament tindrà lloc la presentació d’una novel·la de Juanma
Velasco.
Aquesta novel·la de prosa equilibra l’acció amb l’emoció amb
el títol: “A ti Mateo, es a ti”.
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Inici de curs de l'escola d'educands
La banda de música d’Atzeneta iniciarà la primera setmana
d'octubre un nou curs de l'escola d'educands.
Així que comunica a tots aquells que vulguen apuntar-se al
nou curs que passen el dissabte 21 de setembre d'11’00 h a
13:30 h pel local d'assaig.

XII Fira de la caça i la natura
El dies 28 y 29 de setembre té lloc la XII Fira de la caça i la
natura a les escoles velles. Programa d’actes:
Dissabte 28 setembre:
11:00h.: Inauguració de la Fira, amb les exposicions:
- “La caça abans de les armes de foc”.
- “El món dels bolets”.
- Taxidèrmia.
- Bonsais, cactus, plantes ornamentals i fòssils.
- Carabasses i fruits de la nostra terra.
- Pintures d’aus del Maestrat.
- Mostra de corders de l' Associació del Corder del Maestrat
- Exposició d´aus de corral ornamentals.

12:00h. Exhibició de busca de tòfona amb gossos.
13:00h.: Exhibició d’aus rapinyaires.
16:30h.: Exhibició de caça de perdiu amb gossos de mostra, modalitat San Huberto.
18:30.:Conferència “ Diversos usos diferents dels bolets”.
19:00h.: Exhibició de caça amb aus rapinyaires.
21:00h.: Tancament de la fira.
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Diumenge 29 de setembre :
10:00h.: Obertura de la Fira.
11:00h.: Exhibició d’aus rapinyaires.
12:00h.: Exhibició de les habilitats dels peladors de pins de Vistabella
14:00h.: Paella monumental al recinte de la fira, per a els expositors i organització.
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.
18:00h.: Exhibició de caça amb aus rapinyaires.
20:00h.: Clausura de l’ XI Fira de la Caça i la Natura.

Partits futbol
La U.D. Atzeneta està preparant la propera temporada i ja afronta
els últims amistosos, ja que la lliga comença el dia 15 de setembre.
També cal assenyalar que la presentació tindrà lloc el proper diumenge 15 de setembre a les 16’00 al camp de futbol i després tindrà
lloc el partit front al C.F. Canet.
08/09/2013 18’00 h

C.D. IBARSOS — U.D. ATZENETA

CAMP “EL OLIVAR”

15/09/2013 17’30 h

U.D. ATZENETA — C.F. CANET

CAMP “EL PORREJAT”

22/09/2013 17’30 h

C.F. TIRIG —U.D. ATZENETA

CAMP “LA CREU”

29/09/2013

U.D. ATZENETA— VILAFAMÉS CF.

CAMP “EL PORREJAT”

Nota informativa
* CLASSES DE DIBUIX, PINTURA I MANUALITATS: S'IMPARTEIXEN CLASSES EN GRUPS DE 4 O MÉS PERSONES.
* 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@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

