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___________________
A partir de l’1
ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL. Places vacants pàg. 24
___________________
De l’1 al 30
ACTIVITATS PROMOCIONALS AQUÀTIQUES I EN SEC pàg. 27
___________________
A partir del 2
CALENDARI DE DONACIÓ DE SANG pàg.4
__________________
Dimecres 16
- CONTES A L’AMOR DE LA BIBLIOTECA. De verdad que no podía pàg.5
- CLUB DE LECTURA. Don Quijote de la Mancha (2a. part) pàg.6 
___________________
A partir del 19
ASSOCIACIÓ AMICS BETLEM. V Taller de Tècniques Betlemites pàg.15 
___________________
A partir del 22
FESTIVAL INVERS 2015 pàg.16 
___________________
Diumenge 27
- VISITES PROGRAMES I GUIADES: De l’Hort de Soriano 
a la Barraca d’Aigües Vives pàg.30 

- SENDERISME CARCAIXENT: La Barraca d’Aigües Vives, barranc 
de la Falzia i partida de la Galiana pàg.14

___________________
A partir de l’1
CURSOS DE NATACIÓ pàg. 28
___________________
Dissabte 3
AGRUPACIÓ CORAL DE CARCAIXENT. XVI Festival Coral pàg.15 
___________________
Del 9 al 16
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA. 
Coneix, practica, domina – FOTOGRAFI-ART pàg.22 
___________________
Dimecres 14
CONTES A L’AMOR DE LA BIBLIOTECA. Tragaldabas pàg.5
___________________
Dijous 15
31a. MOSTRA DE TEATRE. TEATRE PER A XIQUETS. 
Dot. MADUIXA TEATRE pàg.12 

___________________
A partir del 17
FORMACIÓ JOVE – RIBERA EN XARXA. Cursos monogràfics pàg.23
___________________
Diumenge 18
31a. MOSTRA DE TEATRE. Jordi i Lola. LA DEPENDENT pàg.9 
___________________
Dimecres 21
CLUB DE LECTURA. Trobada amb Robert Cortell: Hores ingrates pàg.7
___________________
Divendres 23 
31a. MOSTRA DE TEATRE. Alberto San Juan en: 
Autorretrato de un joven capitalista español. ANIMALARIO pàg.10
___________________
Dissabte 24
31a. MOSTRA DE TEATRE. Nosotros no nos mataremos 
con pistolas. WICHITA Co. & TÀBULA RASA pàg.11 
___________________
Diumenge 25
- VISITES PROGRAMADES I GUIADES: Els brolladors 
de la Vall d’Aigües Vives pàg.31

- SENDERISME CARCAIXENT: Montortal–La Garrofera, 
Senda de les Dones pàg.14 

___________________
A partir del 26
ACTIVITATS FORMATIVES EN MATÈRIA D’AUTOOCUPACIÓ JUVENIL. 
Curs on line de Gestió empresarial pàg.20
___________________
Dimecres 28
PRESENTACIÓ DE LLIBRE I FOTOGRAFIES. 
Pobles valencians abandonats pàg.8 

_______________
Fins al juny de 2016
- CURS DE IOGA pàg.4 
- ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS pàg.18 

Benestar Social pàg. 4
Biblioteca pàg. 5 a 8
Cultura pàg. 9 a 17
Esports pàg. 18 a 19
Joventut pàg. 20 a 23
Educació pàg. 24
Piscina Coberta pàg. 25 a 29
Turisme pàg. 30 a 31
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Marc volia dormir.
De veritat que
volia. Però no
podia dormir. De
veritat que no
podia. Així que va
cridar la seua mare i
li va dir: –Tinc por
que entre un mosquit
gegant i em pique. –
No et preocupes, fi-
llet. Açò ho solucione
en un moment i dormiràs tranquil. Li va fabricar un
pijama antimosquits, amb casc i tot, una espasa
per a defendre’s dels insectes i un osset espanta-
brunzits.

biblioteca

CONTES A L’AMOR DE LA BIBLIOTECA
El verb llegir no suporta l’imperatiu. Aversió que comparteix amb altres

verbs: el verb amar, el verb somiar... (Pennac)

Amb Almudena Francés

Per a xiquets i xiquetes  a partir de 5 anys.

Vine i participa!
554

BENESTAR SOCIAL
àrea de la dona

Curs de ioga
El Ioga és una disciplina mil·lenària d’Orient, amb una
tradició de més de 5.000 anys que, de forma sintetit-
zada, pot definir-se com una tècnica que, mitjançant la
pràctica quotidiana, pot harmonitzar la ment, el cos i
l’esperit en benefici d’un major benestar personal. 
És un coneixement intuïtiu i pràctic sobre la salut, la
malaltia, el cos, les emocions i la ment.
Les “asanas” són la base del Hatha Ioga, i és aquest
pas el que es practica habitualment en aquest CURS, ja
que les postures tenen un objectiu saludable, mantenen
un funcionament òptim dels òrgans interns i del meta-
bolisme i, a més d’enfortir el cos, el fan més flexible i
saludable.

CARCAIXENT-  CENTRE DE SALUT
HORARI  D'HIVERN  17:00 h - 20:30 h

DIMECRES 2 DE SETEMBRE
DIMECRES 7 D’OCTUBRE
DIMECRES 4 DE NOVEMBRE
DIMECRES 2 DE DESEMBRE

Destinat: A JOVES I ADULTS

Durada: D’OCTUBRE DE 2015 A JUNY DE 2016

Horari: dilluns i dimecres, de 18:00 a 19:00 h (1r. grup)

de 19:30 a 20:30 h  (2n. grup)  

Inici: 5 d’octubre

Informació i inscripció: Serveis Socials Municipals

4

CALENDARI DE DONACIÓ DE SANG
SETEMBRE – DESEMBRE 2015

Donació de Sang

La iaia decidix
preparar a les seues
tres nétes una
sorpresa en el celler:
pa amb mel,
precisament el menjar
favorit del Farteres,
també conegut com a
Papu. Les nétes, una
per una, baixen les
escales fosques, fredes i
misterioses, espenten la
porta i...

DE VERDAD QUE NO PODIA  
DIMECRES 16 DE SETEMBRE • A LES 17:45 H

EL TRAGALDABAS       
DIMECRES 14 D’OCTUBRE •  A LES 17:45 H



biblioteca

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 
DIMECRES 16 DE SETEMBRE • A LES 19:00 H HORES INGRATES

DIMECRES 21 DE SETEMBRE • A LES 19:00 H

Trobada amb l’autor: Robert Cortell

Vine al club de lectura per a compartir paraules, idees,
emocions… en l’aventura de llegir.

El IV Centenari de la publicació
d’El ingenioso hidalgo don Quijote
de la Mancha és l’excusa per a
reveure un dels grans clàssics de
la literatura universal. Cada
època ha llegit El Quixot de forma
distinta: en el seu temps va ser
un llibre essencialment còmic,
però el romanticisme el va con-
vertir en la novel·la per excel·lèn-
cia, que planteja l’enfrontament
entre allò ideal i la realitat; la lli-
bertat del ser humà enfront de les
traves socials, el món de l’esperit
enfront de la matèria, la utopia
enfront de l’orde establit. Siga quina siga la seua lectura,
és per la seua harmonia i per la bellesa d’estil, per les des-
cripcions i l’encertada pintura de caràcters, per l’amenitat
i el seu joc narratiu, una obra mestra.

Són dessaborides les hores co-
rrents; hem perdut el costum de
retrobar-nos amb les cares d’a-
hir, aquelles que ens feren sen-
tir dignes de lloança i, després,
es dissolgueren en un desencís
creixent. Són aspres els nostres
gestos; vivim impacients, com
si sempre esperàrem el que no
ha de venir, i així envoltem el
nostre present d’un gran buit on
patim com a pèrdua allò que un
dia rebutjàrem.

MIGUEL DE CERVANTES

(Alcalá de Henares, 1547-
1616) Va viure una infància i
joventut marcada pels asfi-
xiants problemes econòmics
de la seua família, la qual
cosa va condicionar que la
seua formació intel·lectual
fóra més aïna autodidacta. La
seua participació en la batalla
de Lepant li va provocar la pèr-

dua de la mà esquerra. Després de la publicació de la Gala-
tea, va treballar com a comissari reial d’abastiments, fet que
li va permetre acostar-se al pintoresc món del camp, que tan
bé va plasmar en El Quixot, obra cimera de les lletres hispa-
nes, la publicació de la qual, si bé reeixida, no va servir per
a traure’l de la pobresa. La grandesa immensa d’El Quixot no
oculta, no obstant això, l’enorme valor de la resta de la pro-
ducció literària de Cervantes, que comprén també el gènere
poètic.

ROBERT CORTELL

(Carcaixent, 1958) és llicen-
ciat en Dret i lletrat de la
Sindicatura de Comptes.
Entre la seua obra poètica
trobem Jocs d’ambigú, Als
volts del desconcert i Otras
voces. Amb Subtils desen-
ganys va aconseguir el
Premi Marc Granell d’Almus-
safes. A més, Cortell també

ha conreat la narrativa curta i el teatre. Té publicats dos re-
culls de contes, La societat benestant. Quinze històries al
descobert i Històries amb un gat; i l’obra de teatre El cas
de les esqueles. Amb Hores ingrates ha guanyat el IX Premi
de Poesia Ibn Jafadja.

76



Cultura

de Teatre

8

POBLES VALENCIANS ABANDONATS 
DIMECRES 28 D’OCTUBRE • A LES 19:30 H

biblioteca

9

PRESENTACIÓ DE LLIBRE I 
PROJECCIÓ DE FOTOGRAFIES

Els pobles abandonats són
una realitat desconeguda
que es manifesta en cente-
nars de nuclis de població i
masos deshabitats al llarg
i ample del territori valen-
cià. El viatge fotogràfic
que planteja l’autor mos-
tra estos llocs i les con-
seqüències, hui, de la
despoblació: desapari-
ció física de pobles sen-
cers, increment de la
massa forestal o pèr-
dua de patrimoni ma-
terial i immaterial. Al
mateix temps, el lli-
bre mostra llocs i espais prò-
xims a estos pobles amb valors culturals i
naturals destacables...

AGUSTÍ HERNÀNDEZ 

(Alboraia, 1977) és pe-
riodista. Ha treballat a
la Universitat de Valèn-
cia, a l’ajuntament d’Al-
boraia i al diari Levante,
entre d’altres. És autor,
amb José Manuel Alme-
rich, del llibre Pobles
Abandonats. Els paisat-
ges de l’oblit, editat pel
Consell Valencià de Cul-

tura de la Generalitat Valenciana, i ha sigut comissari de l’ex-
posició del Museu Valencià d’Etnologia «Pobles Abandonats.
Pobles en la Memòria».
Amb la participació d’Agustí Hernàndez (autor)

Intèrprets: 
Pep Cortés i Neus Agulló
Text: Ximo Llorenç
Direcció: Juanjo Prats

Com deia el bolero, …toda una vida, estaría contigo… Com a
propòsit és lloable però poques parelles són les que ho acon-
segueixen. Els protagonistes es disposen a celebrar les seues
noces d’or, una fita que els serveix per fer una mirada enrere
a través del record, però també per a afrontar algunes de les
coses que sempre han quedat amagades.
Què passa quan algú ha fet tot allò que la societat benpen-
sant espera d’ell, i al final s’adona que pel camí s’ha deixat
les coses vertaderament importants.
La família, la crisi econòmica i de valors que patim desfilaran
per un escenari on la proximitat i la sinceritat dels personat-
ges serà sorprenent.
Una oportunitat única per retrobar-me amb Neus i Pep i diri-
gir-los en un escenari, amb el privilegi de poder reescriure una
història feta a mesura per parlar dels nostres neguits amb l’a-
juda inestimable de Ximo, un treball on volem parlar cara a
cara als espectadors de temes que els preocupen i que co-
neixen molt bé.

NOTES DE DIRECCIÓ, Juanjo Prats

a carcaixent

LA DEPENDENT (VALÈNCIA)

31a.

del 15 al 24 d’octubre

Diumenge 18 d’octubre 
A les 19:00H

al Teatre D. Enrique

Mostra

Jordi i Lola
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Autor, director i intèrpret: 
Alberto San Juan

Alberto San Juan, membre fundador
de la companyia Animalario, es pre-
senta en solitari amb Autorretrato de
un joven capitalista español per a
mostrar-nos amb humor la seua visió
crítica de la nostra actualitat i la nos-
tra història.

Un monòleg en el qual Alberto San Juan parla de la seua vida
per a parlar de la vida en el seu país, des de l’any del seu nai-
xement, 1968, fins ara.
L’obra és una barreja de confessió personal i de teatre docu-
mental que pren forma de monòleg, amb la idea de tractar d’en-
tendre com hem arribat fins al moment en què ens trobem.
Alberto San Juan ens proposa una anàlisi profunda i plena d’-
humor d’esta situació, i, encara que no ho parega, de tot ens
podem riure, inclús de les nostres misèries.

Sóc capitalista. Tinc compte en un banc que especula amb ali-
ments. Tinc una assegurança mèdica privada. Tinc la llum con-
tractada amb una empresa que roba als seus clients perquè el
seu objectiu és el màxim benefici.
Quan treballe cobre el sou més alt que puga aconseguir, sense
preocupar-me de quin és el sou i la resta de les condicions la-
borals dels meus companys. Puc ajudar econòmicament un
amic, però mai a costa de re-
baixar el meu nivell de vida.
Vull preservar la meua fama,
la meua cotització comercial,
les meues propietats. La so-
cietat en què visc és injusta
fins a la crueltat. M’agrada-
ria que canviara, però no
estic disposat a perdre en l’intent
allò que he aconseguit acumular.
Estic parlant molt seriosament.

Autor i director: 
Víctor Sánchez Rodríguez
Intèrprets: Román Méndez de
Hevia, Laura Romero, 
Lara Salvador, Bruno Tamarit
i Silvia Valero

Cap a on es dirigix la 
generació dels qui van nàixer
en els 80?

Després de l’èxit aconseguit en la Sala Ultramar i Teatre Rialto de
València, on esgotaren localitats en totes les representacions, l’es-
pectacle revelació de la temporada, NOSOTROS NO NOS MATARE-
MOS CON PISTOLAS, inicia la gira per Espanya.

El muntatge que va acaparar tots els premis de l'AAPV 2015 a mi-
llor actor, actriu i actriu revelació (Premi Crisàlide), parla de la ne-
cessitat de tornar arrere, als orígens, de posar en orde la casa
abans de continuar. El text es va estrenar l'any 2012 al Teatre
Lliure de Barcelona en format d’assaig obert i reflexiona sobre la
generació dels 80, els anomenats millennials. Una generació en la
qual es van depositar no poques expectatives, educada en l'indivi-

dualisme amb vista a l'è-
xit professional, i que
hui pugna per intentar
eixir del pou de la pre-
carietat i la incertesa.

16 de juliol, dia de la
Mare de Déu del
Carme. Una reunió de
vells amics en un
poble amb mar. Fa temps que no es veuen encara que
no saben per què deixaren de veure’s. Hi ha un dinar que acaba
en altra cosa. Molts records, alguns enverinats. En el carrer, una
processó. Una amiga plora quan escolta la seua música i no sap
dir per què. El poble sencer es prepara per a la festa, però no és
l’única efemèride del dia. N’hi ha una altra, però cap amic vol re-
cordar-la.

ANIMALARIO (MADRID)

ALBERTO SANJUAN en:

Autorretrato de un joven
capitalista español

Nosotros no nos 
mataremos con pistolas

Divendres 23 d’octubre
A les 22:30H

Wichita Co. & Tàbula Rasa
(VALÈNCIA)

Dissabte 24 d’octubre
A les 20:00H
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CulturaTEATRE per a xiquets

de Teatre
a carcaixent

del 15 al 24 d’octubre
al Teatre D. Enrique

Mostra

de Teatre
a carcaixent

del 15 al 24 d’octubre
al Teatre D. Enrique

Mostra

MADUIXA TEATRE
(VALÈNCIA)Dot

Dijous 15 d’octubre 
A les 18:00H

Premi MAX Millor espectacle Infantil 
Premi FETEN Millor espectacle Infantil

Intèrprets: 
Ezequiel Gil, Laia Sorribes 
Dramatúrgia i direcció: 
Juan Pablo Mendiola 
Direcció coreogràfica: Mamen García

dansa, música, arts plàstiques i les 
noves tecnologies.
Laia s’ocupa d’esborrar qualsevol taca que aparega en la
seua gran paret blanca. Quan Dot arriba, ella no s’imagina
tot el que pot succeir. Amb una mica de màgia i molta
imaginació, Dot i Laia emprendran un viatge a través de
la música i el color. Només han d’unir els punts perquè
comence la màgia.

Dot és un sorprenent espectacle en què dansa, teatre,
música i noves tecnologies es combinen per oferir un tren-
caclosques màgic en el qual tot és possible. Prenent com
a punt de partida l’estimulant treball de l’artista nord-
americà Sol Lewitt, transformarem una gegant paret

blanca en un espai ple de color.

Públic 
recomanat: 
Representa-
cions familiars
i xiquets de 4 a
7 anys

VENDA DE LOCALITATS:
VENDA de localitats, a partir del dilluns 5 d’octubre 

- En l’Àrea de Cultura:
Horari: matins, de dilluns a divendres (excepte el
dijous 16 d'octubre) de 9:00 a 15 hores. I ves-
prades, dilluns i dimecres de 17:30 a 20:30 hores
(excepte el dilluns 12)

- En Instant Ticket:
Per telèfon, al 902 444 300 / Per internet, en
instanticket.es

- A la taquilla: els dies dels espectacles, una hora
abans del començament

NOTES:
● Als posseïdors del CARNET DE TEATRE 2015: vos

informem que el carnet està en vigor per a tots
els espectacles, excepte l’infantil.

● Als posseïdors del CARNET 4 ESPECTACLES: vos
recordem que podeu confirmar assistència i ad-
quirir les localitats abans del dilluns 5 d'octubre
a l’Àrea de Cultura.

PREUS
- Entrades per als espectacles de joves i adults, 8 €
i amb Carnet Jove, 6 €.

- Entrades per a l’espectacle infantil, 4 €.

OBSERVACIONS
Les localitats seran numerades.
No es permetrà l’accés a la sala una vegada comen-
çat l’espectacle.

+ INFO: Àrea de Cultura 96 245 76 24/25

Informació
31a.

31a.
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Cultura
ALTRES INICIATIVES

senderisme
a Carcaixent
Senderisme Carcaixent és una divisió del Centre 
Excursionista de Carcaixent

AGRUPACIÓ
CORAL DE 
CARCAIXENT

ASSOCIACIÓ AMICS 
DEL 
BETLEM

La Barraca d'Aigües Vives, barranc de la Falzia
i partida de la Galiana. 

Dificultat baixa (10,4 km)

XVI FESTIVAL CORAL DE FESTES MAJORS I
PATRONALS

Lloc: Església Pares Franciscans

DISSABTE 3 D'OCTUBRE • A LES 20:00 H

DIUMENGE 27 de setembre 2015: 

DIUMENGE 25 d’octubre 2015: 
Montortal-La Garrofera, Senda de les Dones. 
Dificultat mitjana-baixa (12 km)

Eixides a les 8:00 h des del MERCAT

Si vols rebre informació detallada de cada activitat,
pots donar-te d'alta en l'adreça: 
senderismecarcaixent@gmail.com 
o en els telèfons 654026133/629371107

V TALLER DE 
TÈCNIQUES BETLEMITES
Construcció d’un portal 
en ruïnes 
- 19, 26 de setembre i 
3 d’octubre
- Preu: 10 €
- Inscripcions: fins el 
16 de setembre 
de 2015

- Inscripcions: 677777900



Cultura

17
16

CALENDARI D'ACTIVITATS PROGRAMADES
F E S T I V A L  I N V E R S  2 0 1 5
DIMARTS 22 SETEMBRE

20h · Biblioteca municipal · Inauguració Amb obres de David Tras-
humante i Alba Fluixà. Oberta fins a l'1 d'octubre de 19h a 21h

20:30h · Dau al set · David Trashumante presenta A VIVA
MUERTE · Un espectacle de poesia escènica que ha estat
aplaudit des de Màlaga fins a Girona.

EXPOEMES · POESIA VISUAL

DIMARTS 22 SETEMBRE

DISSABTE 26 SETEMBRE

POESIA ESCÈNICA

22:30h · Plaça del Mercat · Cercavila a la recerca de 5 balcons
de Carcaixent on 5 col·loquiers ens recitaran 5 poemes satí-
rics, eròtics o irònics. Poemes de: FRANCESC MOMPÓ; PEP
ALFONSO; ROSA ROIG i MANOLA ROIG; PEP MONDRIA; LLUÍS
NAVARRO.

ELS COL·LOQUIERS

11h · Teatre D.Enrique Els poetes del Cercaversos defensen els
seus poemes davant el públic assistent. En acabar s'atorguen
els premis en les tres categories; a saber: Premi al millor rap-
sode; Premi al millor poema i Premi del públic.

III PREMIS DE POESIA RECITADA INVERSA

DIUMENGE 27 SETEMBRE

11h · Parc Navarro Daràs. Taller de menjar i poesia per als més
menuts de la casa amb PATRI  ARANDA. Animació i cançons per
als menuts amb LLUÍS ALBA.

19h · Vesprada de cantautors valencians amb: CRISTINA
BLASCO, LUPE CATALÀ, RUBÉN SUÀREZ, ALBERT BERTOMEU,
LLUÍS ALBA, SAMANTHA GILABERT, EVA GÓMEZ i ÒSCAR BRIZ.

POEMENGE

ELS ENCANTAMENTS 

DISSABTE 03 OCTUBRE

19:00h· Cafè de la Plaça CRISTINA SOLER presenta DE SILENCI
I TERRA. La rapsoda i actriu ens presenta una proposta acompan-
yada de dos músics de jazz.
20:00h · Dau al set. ÉNCAR REIG presenta LLIBRE DE L'ÀNIMA I
DE LES COSES SALVATGES Poesia escènica; amb Éncar Reig com
a rapsoda i Albert Toldrà al violoncel. Poesia insectívora.
22:30h · Teatre D. Enrique DAVID VIDAL presenta CARTES A
OVIDI Poesia recitada amb David Vidal com a rapsode i Albert
Bertomeu a la guitarra.

OFF·INVERS

18h · Cercavila per 5 locals de Carcaixent acompanyats per la
colla de dolçainers i tabaleters LA MURGA DE LES BARRAQUES
on podrem gaudir de 10 recitals amb els poetes JAUME PÉREZ
MUNTANER, ISABEL ROBLES, PAU SANCHIS, BEGONYA MEZ-
QUITA, PERE BESSÓ, TERESA PASCUAL, MANEL ARCOS, SA-
MANTHA GILABERT, PAU I AU i CRISTINA SOLER. En cada local,
hi haurà una degustació gastronòmica abans del recital.
Venda de tiquets als locals participants: CARPE DIEM · DAU AL
SET · EL MUSICAL · BARBARIANS · CAFÈ DE LA PLAÇA

EL CERCAVERSOS
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ESCOLES 
ESPORTIVES
MUNICIPALS
2015-16

ESCOLES ESPORTIVES  MUNICIPALS 2015-16
ESCOLES ESPORTIVES  MUNICIPALS 2015-16

A partir del mes d’octubre començarà un nou curs
de les Escoles Esportives Municipals, amb entrena-
ments i competicions setmanals de les diferents
modalitats esportives per als xiquets/etes nascuts
entre els anys 2002 i 2012. Les diferents modali-
tats s’engloben dins de la següent temàtica espor-
tiva: esports individuals, esports col·lectius, arts
marcials o activitats rítmiques i coreogràfiques. 

Per a més informació referent a preus i horaris
d’activitats, entre altres qüestions, cal consultar
el tríptic informatiu que estarà disponible a partir
de la primera setmana de setembre o consultant
la pàgina web de l’Ajuntament de Carcaixent.

Inscripcions:
A partir del 16 de setembre, al Departament 

d’Esports (consulteu més informació 
al tríptic informatiu).
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Recordeu que les places són limitades en les
diferents modalitats esportives i grups!!

Al Departament d’Esports, en horari de 12 a 14h
(Plaça Major, 9-2n, telèfon 962457650-1), o a la
pàgina web 
www.carcaixent.es/carcaixentcultural/esports.

esports

i
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1. ACTIVITATS FORMATIVES EN 
MATÈRIA D'AUTOOCUPACIÓ JUVENIL

2.- PROJECTE SIJ+GARANTIA JUVENIL

joventut
OCUPACIÓ JUVENIL OCUPACIÓ JUVENIL OCUPACIÓ

Curs on line “Gestió empresarial”
Del 26 d’octubre al 13 de novembre de 2015

Unitats didàctiques: Presentació general / IVAJ.GVA
JOVE / L’entorn / Pla d’empresa i Màrqueting / Pla de
tresoreria, Estudi de viabilitat econòmica / Gestió de co-
braments / Equilibrar resultats / Tècnica de vendes, Pu-
blicitat / Formes jurídiques, passos i tràmits / Aspectes
laborals: Contractació, règims d’autònoms i general,
convenis

Cicle de xarrades
DIMECRES 18 DE NOVEMBRE.  D'11 a 13 hores
Xarrada informativa: Programa d’assessorament, crea-
ció d’empresa EmprenJove

DIMECRES 25 DE NOVEMBRE. D'11 a 13 hores
Xarrada específica: Laboral, jurídic, formes jurídiques,
passos i tràmits

DIMECRES 2 DE DESEMBRE. D'11 a 13 hores
Xarrada específica: Pla d’empresa, màrqueting, fiscalitat
i tributació de l’empresa

Destinataris: joves entre 18 i 35 anys; persones interes-
sades (joves amb inquietuds empresarials, estudiants en
formació a punt d’enfrontar-se al món laboral, parats de
totes les edats, joves empresaris amb dubtes específics,
etc.).
L’edat màxima de 35 anys és la referència per a obtindre
el certificat d’assistència al curs; no obstant, s’hi poden
inscriure persones interessades majors d’esta edat, sim-
plement no se’ls podrà atorgar el certificat.

Formació GRATUÏTA! El curs i les xarrades són totalment
gratuïts i sols requerix prèvia inscripció

Curs i xarrades del programa EmprenJove,  de L'INS-
TITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ. GVA JOVE) 

Dins del conveni entre l’INJUVE i el Ministeri d’Ocupació i
Seguretat Social, s’ha posat en marxa el projecte SIJ+Ga-
rantia Juvenil, en què participen serveis d’informació ju-
venil que oferiran informació sobre el Sistema Nacional de
la Garantia Juvenil i assessoraran en el procés de sol·lici-
tud d’inscripció en este.

El Centre d’Informació Juvenil (CIJ) de Carcaixent és un
dels 200 serveis seleccionats, com a centre col·laborador
del projecte.

L’objectiu de la Garantia Juvenil és que s’oferisca als joves
majors de 16 i menors de 25 anys que no estiguen cursant
estudis, formació ocupacional o no tinguen faena, una
bona oferta de treball, formació contínua, formació d’a-
prenent o període de pràctiques, en un termini de quatre
mesos després d’acabar la formació formal o quedar des-
ocupats. Es tracta de donar-los l’oportunitat de trobar una
ocupació conforme a la seua formació, competències i ex-
periència, o bé d’adquirir la formació, competències i ex-
periència pertinents per a augmentar les seues
possibilitats de trobar treball en el futur.
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EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
CONEIX, PRACTICA, DOMINA  
FOTOGRAFI-ART 

Preu dels monogràfics: 
35 € cada monogràfic

Més informació i inscripcions:
Centre d’Informació Juvenil
Plaça Major, 9-2n. – 96 245 76 25

Del 9 al 16 d’octubre. Al Passeig

Aprofitant l’èxit dels tallers de fotografia que es du-
gueren a terme al mes de juliol i les ganes de tots
els participants per continuar aprenent, de nou
naix  esta exposició atrevida i fresca, on es podran
observar els treballs de joves de Carcaixent i d’al-
tres localitats veïnes respecte als temes proposats
pel mestre de cerimònies, Ricardo Carrillo.

FORMACIÓ JOVE
RIBERA EN XARXA

CURSOS MONOGRÀFICS

RISO-
TERÀ-
PIA 
La Pobla
Llarga
17, 24 i 31
d’octubre de
9h a 15h

DINA-
MIT-
ZACIÓ 
DE 
LUDO-
TE-
QUES 
La Pobla
Llarga
14, 21 i 28 de
novembre de
9h a 15h

EX-
PRES-
SIÓ
DRA-
MÀ-
TICA 
I ANI-
MACIÓ
LEC-
TORA
Carcaixent
12 i 19 de
desembre de
9h a 15h i de
16 a 19 h



252524 24

EDUCACIÓ

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL 
LA VIETA
CURS 2015-2016
Matrícula oberta. PLACES VACANTS!

INFORMACIÓ:
Departament d’Educació

Plaça Major, 9-2n. Tel. 96 245 76 49

Piscina coberta
ABONAMENTS A LA PISCINA 

Fent-te abonat de la Piscina Municipal Coberta, podràs gaudir
de forma lliure de les nostres instal·lacions, a més d’aconse-
guir descomptes en tota la resta de serveis i cursos. Combina
les següents opcions per a configurar el teu abonament:

■■ Opció Piscina: Opció obligatòria per a tots els abonats.
Inclou l’accés a les dos piscines climatitzades utilitzant
els carrils destinats al bany lliure.

■■ Opció Gimnàs: Inclou l’accés a les sales destinades a
fitness o musculació i a la sala d’activitats cardiovas-
culars.

■■ Opció Balneari: Inclou l’accés al balneari i la utilització
lliure de les seues instal·lacions excepte la sala de mas-
satge.

■■ Opció Activitats: Amb l’opció d’activitats en obert es
contracta la possibilitat d’accés a un paquet de 35
hores setmanals d’activitats dirigides en sala. Aquest
paquet pot anar variant en funció de la demanda d’u-
suaris. La temporalitat del pack és d’octubre a juny. *

Abonaments Abonament Abonament Abonament 
mensual trimestral anual

Piscina 30,00€ 85’00 € 185’00 €
Pis-Gim 33,00€ 95’00 € 240’00 €
Pis-Bal 37,00€ 107’00 € 258’50 €
Pis-Gim-Bal 41,00€ 129’50 € 320’00 €
Pis-Gim-Act 43,00€ 118’00 € 305’00 €
Pis-Bal-Act 43,00€ 129’50 € 320’00 €
Pis-Gim-Bal-Act 47,50€ 140’00 € 371’00 €

* Es recomana que vos informeu de les normes de funcionament del paquet d’activitats abans de
contractar-lo. Tota esta informació, així com la resta que regulen tots els serveis, podeu trobar-la en
la Normativa general de la piscina coberta de Carcaixent penjada en www.piscinacarcaixent.com

BONIFICACIONS I DESCOMPTES EN ABONAMENTS:
• Horari matinal (de 07:00 a 17:00):  20 % del total
• Jubilats i discapacitats:  50 % en el bany lliure
• Abonament familiar o família nombrosa:  30 % en el bany lliure
• Carnet jove:  20% en el bany lliure
• Grups 5 persones:  15% del total
• Aturats:  30 % en el bany lliure (abonaments trimestrals)

- Aquestes bonificacions no són acumulables
- Cal comprovar les condicions necessàries per a poder 
aprofitar-se de la bonificació
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Tots els col·lectius, associacions i empreses locals que for-
meu un grup de 20 o més abonats podeu gaudir de bonifi-
cacions especials. A continuació, vos detallem les condicions
bàsiques que s’hauran de complir per a poder gaudir d’a-
questa bonificació.
➢ Podran aprofitar-se’n associacions i col·lectius que vull-
guen inscriure 20 o més membres legalment censats.

➢ S’obtindrà un 25% de descompte sobre la tarifa de pis-
cina.

➢ Aquesta bonificació és aplicable per a abonaments anu-
als.

➢ S’haurà de formalitzar tota la documentació abans del
12 de setembre. Cap usuari podrà fer ús de la instal·lació
fins que no es presente la relació tancada dels membres
de la seua associació.

➢ Una vegada entregada la documentació, no s’hi podrà
apuntar cap persona més fins que la temporada finalitze.

➢ Els usuaris inscrits, abans d’utilitzar la instal·lació, hauran
de passar per recepció a firmar el full de contractació de
la nova temporada.

➢ Documentació necessària:
–Certificat del secretari de l’associació on consten els
membres que sol·liciten la inscripció, i l’autorització
d’estos per a la inscripció
–Fotocòpia del CIF de l’associació.
–Llista dels membres que s’hi inscriuen. Cal sol·licitar el
format del llistat a la piscina municipal.

➢ Aquesta bonificació no és acumulable a altres ofertes.

Durant el mes de setembre, tots els usuaris de la Piscina
Municipal Coberta podran gaudir de tot tipus de modalitats
tant aquàtiques com en sala. És el moment de provar-les
totes per a poder triar després aquelles que més vos agra-
den. Sigues el primer a conéixer els nous horaris i les noves
activitats per a la temporada 2015-2016.

• És necessària la reserva prèvia. Les activitats que 2 hores
abans no tinguen una ràtio mínima poden ser anul·lades.

• Les places de totes les activitats són limitades.
• Horaris de les activitats disponibles a la instal·lació i a la
pàgina web.

CONDICIONS 
PER A ASSOCIACIONS, COL·LECTIUS I EMPRESES ACTIVITATS PROMOCIONALS 

CONDICIONS:

DE L'1 AL 30 DE SETEMBRE

Piscina coberta
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OFERTA INICIAL 
A PARTIR DE L’1 D’OCTUBRE
A continuació vos presentem l’oferta inicial de cursos aquàtics per a
la temporada 2014-2015

CURSOS ANUALS D’UN DIA PER SETMANA

CURSOS DE NATACIÓ

CURSOS TRIMESTRALS DE
2 DIES PER SETMANA

+informació i inscripcions a la recepció de la piscina coberta

Piscina coberta
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27 de setembre (diumenge) 
a les 09:00 hores

Ruta: “De l’Hort de Soriano a la 
Barraca d’Aigües Vives”.

Amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient
i Agricultura.
• Eixida: Plaça d’Espanya. Un bus ens portarà fins a

l’eixida, a l’Hort de Soriano, i ens arreplegarà a la
Barraca d’Aigües Vives en finalitzar la ruta.

• Ruta apta per a tots els públics.
• Amb esmorzaret en ruta. Només cal portar-hi aigua

i roba còmoda per a una passejada per sendes i ca-
mins forestals.

• Preu: 9 euros/persona.

Informació i reserves: 
Tel. 962457666/67. Mòbil 667702005
Correu electrònic: turisme@ayto-carcaixent.es.

Correu electrònic: 
turisme@ayto-carcaixent.es.

25 d’octubre (diumenge) 
a les 09:00 hores

Ruta: “Els brolladors de la 
Vall d’Aigües Vives”.

Amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient
i Agricultura.

• Eixida i arribada: Llavador de la Barraca d’Aigües
Vives (Font de la Falzia).

• Ruta apta per a tots els públics.
• Amb esmorzaret en ruta. Només cal portar-hi aigua i

roba còmoda per a una passejada per sendes i camins
forestals.

• Preu: 7 euros/persona.

VISITES PROGRAMADES I GUIADES

TURISME
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