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Programació d’activitats
Exposició al Castell
Aquest mes d’ octubre a la Sala de l’ermita
del Castell tindrà lloc una exposició de pintura de Juan Simó.
L’horari de visites és:
•

De dilluns a divendres: a les vesprades.

•

Dissabtes i diumenges: tot el dia.

http://www.facebook.com/DiariodelCastell

Exposició Peirons
L’ajuntament organitza del 3 d’octubre fins
l’1 de novembre de 2015, una exposició de
creus monumentals de pedra del segle XIV al
XXI a la Sala d’exposicions situada dalt de
les oficines municipals.
L’horari de visites serà des de les 11 h fins a
les 13 h.
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Un concert de pel·lícula

La Banda de Música Santa Cecília organitza per
al dia 3 d’octubre de 2015 al local multi usos un
concert on els assistents gaudiran de diverses
melodies de diferents pel·lícules.

Contacontes a la biblioteca
El proper dia 9 d’octubre a les 12 hores tindrà
lloc en la Biblioteca d’Atzeneta un contacontes
organitzat per l’Esglai Teatre.
Els xiquets podran deixar volar la seua imaginació amb la pluja de contes.

I Fira de energies renovables d’Atzeneta

El pròxim 31 d’octubre 2015 tindrà lloc al recinte de les escoles velles la “I Fira d’Energies
Renovables d’Atzeneta”. On podrem trobar xarades, mostres d’empreses, tallers educatius i
exposicions.
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Partits futbol
- - - - AMATEUR- - - - 04/10/2015
11/10/2015

U.D. BENASAL — U.D. ATZENETA
U.D. ATZENETA — C.F. VILLAFAMES

18/10/2015

C.E. CINCTORRA— U.D. ATZENETA

25/10/2015

U.D. ATZENETA — C.F. VILLAFRANCA
- - - - JUVENIL- - - - -

04/10/2015

C.F. BORRIOL — U.D. ATZENETA
- - - - ALEVÍ- - - - -

18/10/2015

C.F. UNITED VINAROS — U.D. ATZENETA
- - - - PREBENJAMIN - - - -

03/10/2015

U.E. RIPOLLES — U.D. ATZENETA

17/10/2015

DEPORTES TONIC — U.D. ATZENETA

* CLASSES IOGA: DIMARTS DE 15,00 H A 16,30 H.
* CLASSES TONIFICACIÓ: DIMARTS I DIVENDRES DE 19’30 H A 20’30 H.
* CLASSES PATCHWORK: DIMECRES DE 10,00 A 13,00 H.
* CLASSES WAY TAN KONG: DIMARTS I DIJOUS DE 18,00 A 19,00 H.
-----------PÒXIMES CLASSES (ENCARA PER DETERMINAR):
• DANSA
• PILATES
• TAEKWONDO

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

aedl@atzenetadelmaestrat.es

