ESPORTS:
•

Multi esport per a xiquets a partir de 6 anys ( 1er primària) i ESO
( 12/16 ANYS), termini d’inscripcions fins esgotar places. Subvencionat per l’EATIM de Jesús Pobre.

Volum 1, nº1

Data: GENER 2016

ATENCIÓ AL PÚBLIC:
•

EATIM JESÚS POBRE:
POBRE 09:30 a 13:30 h.

•

ARQUITECTE TÈCNIC : Dijous de 18:00 a 20:00 h.
ASISTENTA SOCIAL:
SOCIAL primer dimarts de cada mes de 10:00 a
12:00 h.

•
•
•

AQUALIA: primer dimecres de cada mes de 10:00 a 12:00 h.
SOL.LICITUD PERMISOS DE FOC: es firmen els dimarts a primera
hora.

PLAÇA POU DE LA MURTERA, 1 BAIX
Telèfon: 96575.66.11
Fax: 96578.78.74
E-mail: eatim@jesuspobre.es

BUTLLETÍ INFORMATIU

EDUCACIÓ:
•

CULTURA:
•
•
•
•
•

OBRES :

L’EATIM aprova l'ajuda del 33 % de les 37 sol·licituds presentades
per a l'ajuda dels llibres “xarxa de llibres”, 2015-2016.

3 de gener: Recollida de cartes del patge real, a les 17:30 en el Riurau de
Jesús Pobre, hi haurà xocolatada per berenar.
4 de gener: Teatre infantil “ La Cigarra y la Hormiga“ a les 18:00 hores en el
Centre Social “8 de març”. Patrocinat per Diputació d’Alacant.
5 de gener: Cavalcada dels Reis Mags, a les 18:00 h des de el cami del bisserot, per el carrer major fins la plaça del poble.
15 de gener: Conta contes infantil en el Centre Social “ 8 de març” a les
17:30 h.
24 de gener: 12:30 Benedicció d'animals domèstics a la plaça de l'església,
a continuació benedicció de la resta d'animals davant de la casa Abadia.

•

•
•

Pilates: dilluns i dimecres de les 19:30 a 20:30 h.

•

22 de gener: En el Centre Social “8 de març”
20 hores: Presentació d’un Celler de la Marina Alta.
20:30 hores: Xerrada de Dimas Hurtado Mira, vitivinicultor del
Pinós.

•
•

NOTA: Inscripcions en l’EATIM fins a completar places.

Programa termalisme :

Nota: Inscripcions en la web:
http://imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/termalismo o en
l’EATIM de Jesús Pobre.

21:30 hores: Concurs degustació de Vins Blancs.
22:00 hores: Degustació d’una selecció de vins blancs del
País.
23 de gener: Recollida de Vins Negres de cadascun dels participants, a
les 10 hores.
24 de gener: En el Centre Social “8 de març”
9:30 hores: Esmorzar per a tots els vinaters participants i car
reters en la plaça del Centre Scoial.
11:00 hores Concurs degustació de vins.
13:30 hores: Recompte de puntuacions i una picada per a tots
els assistents , a continuació entrega de trofeus.

Patchwork: dilluns de 18:00 a 20:00 h.

Institut de Majors i Serveis Socials, per la qual es convoquen places per a
pensionistes que desitgin participar.
1 er: Torns dels mesos de Febrer a agost tots dos inclusivament, termini
d'inscripció fins a l'11 de gener de 2016.
2n: Torns dels mesos de setembre a desembre, termini d'inscripció fins a
l'11 de maig de 2016.

Finalitzades les obres d'Asfaltat camí del Bisserot.

•

DINAMICS I LLUNATICS CURSOS:
•

•

16 de gener: Repartiment fitxes de control dels vins., a les 10 hores.
21 de gener: Recollida dels Vins Blancs de cadascun dels participants,
a les 20 hores

AULES DE L’EXPERIENCIA CURSOS:

Bolillos: dijous de 18:00 a 21:00 h.
Gimnàstica de manteniment: dilluns i dimecres de les 10:00 a
11:00h.

Obres Pista Poliesportiu es perllongarà tot el mes de gener.

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ( COMISSIÓ DEL VI) :

BENESTAR SOCIAL:
•

•

14:30 hores: Dinar popular per la Comissió de Festes 2016.

ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL RIURAU :
•
•

3 de gener: Mercat del Riurau a la Plaça
10 de gener: Taller de cuina per a xiquetes i xiquets, cortesía de casa
rosita i Will Guess, música en directe.

•

17 de gener: SONLOSGRILLOS, música en directe.

•

24 de gener: TADEO, música en directe.

•

31 de gener: DUO FUGITIVO, música en directe.

