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Programació d’activitats
Exposició al Castell

A la Sala de l’ermita del Castell es pot visitar
l’exposició de fotos “Miradas de Atzeneta” durant el mes de setembre. Amb la col·laboració de
Paco Esteller i Nina Iovanescu.
L’horari de visites és:
•

De dilluns a divendres: per les vesprades.

•

Dissabtes i diumenges: tot el dia.

http://www.facebook.com/DiariodelCastell

Escola matinera 2016/2017

El dia 8 de setembre començarà l’escola Matinera a Atzeneta del Maestrat en horari de
07,00 a 09,30 h de dilluns a divendres.
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Jornades dels Camins del Penyagolosa
Aquestes jornades pretenen donar a conèixer
els valors patrimonials del poble mitjançant
visites guiades pel casc antic, pels entorns naturals, i degustació de gastronomia tradicional.
Programació:
♦

03/09/2016:Les Useres, Llucena y Castillo de
Villamalefa.

♦

10/09/2016: Atzeneta del Maestrat y Culla.

♦

17/09/2016:Ludiente y Villahermosa del Río.

♦

24/09/2016:Vistabella del Maestrat y Xodos.

I Pujada al Coll del Vidre

L’Associació Alt Maestrat Rally Team organitza per als dies 10 i 11 de setembre de
2016 la “I Subida al Coll del Vidre”.
Més informació:
https://es-es.facebook.com/altmaestratrallyteam/
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XV Fira de la Caça i la Natura

Dissabte 24 setembre 2016
11:00h.: Inauguració de la Fira i de les diverses exposicions.
11:15h. Concurs de pintura per als xiquets.
13:00h.: Exhibició de caça amb aus rapinyaires.
16:30h.: Exhibició de caça de perdiu amb gossos de mostra modalitat San Huberto.
19:00h.: Exhibició de caça amb aus rapinyaires.
21:00h.: Tancament de la fira.

Diumenge 25 setembre 2016
10:00h.: Obertura de la fira.
10:30h. Exhibició de les habilitats dels gossos de rabera.
11:30h. Taller d´anellament d´ocells per als xiquets.
12:30h. Exhibició de caça amb aus rapinyaires.
14:00h. Paella monumental per als expositors i l’organització, patrocinada per
l´ETRUSCO.
17:00h. Exhibició caça de conill amb gossos
18:00h. Exhibició de caça amb aus rapinyaires.
20:00h. Clausura de la fira.
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CALENDARI PARTITS DE FUTBOL
Calendari dels equips locals per al mes de setembre 2016.

- - - AMATEUR- - - - 18/09/2016

U. D. ATZENETA — R. C. SALSADELLA

25/09/2016

U.D. BENASSAL — U. D. ATZENETA

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

