ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Volum 2, nº2


EATIM JESÚS POBRE: 09:30 a 13:30 h.



ARQUITECTE TÈCNIC : Dijous de 18:00 a 20:00 h.
ASISTENTA 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

Data: NOVEMBRE 2015

BUTLLETI INFORMATIU

ALCALDIA I IGUALTAT:



22 de novembre: s´aprova per unanimitat de la Junta Veïnal la
moció en contra de la violencia de genere.

AULES DE L´EXPERIENCIA CURSOS:

25 de novembre: Dia Internacional conta la Violència de Genere.



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



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



DINAMICS I LLUNATICS CURSOS:

CULTURA:














Exposició Santa Cecilia del 17 al 29 de novembre en el Centre Social “
8 de març”
Exposició: “El hilo de la vida de Maria Muñoz”, del 8 d´octubre fins 16
de novembre, en el centre social “ 8 de març”.
10 de Novembre: Aula de interpretació plàstica taller didàctic i visita
guiada a l´exposició “ El hilo de la vida” de Maria Muñoz. A les 15:15 h
per a xiquets en el Centre Social “ 8 de març”.
15 de Novembre: Aula de interpretació plàstica taller didàctic i visita
guiada a l´exposició “ El hilo de la vida” de Maria Muñoz. A les 11:30 h
per a adults en el Centre Social “ 8 de març”.
I Fira Comarcal “ Marina Alta” 14 i 15 de noviembre, Jesús Pobre estarà representat en el estand de la Ruta del Riuraus i es projectarà el
vídeo de l´escaldà. Presentació diumenge 15 de novembre a les 12:45
h.
29 de novembre Concert Santa Cecilia en l´església de Jesús Pobre.
Contacontes infantil 20 de novembre en el Centre Social “ 8 de març”
a les 17:30 h.
21 de Novembre: 1er Dansà de la Marina a Jesús Pobre a les 17:30
H.( Informe´m que el carrer Major i Pare Pere estarà tallat al trànsit i
s´habilitarà el carrer pinaret i ametllers en doble sentit).
8 de Novembre: Fira del llibre de l´hivern en Valencià, en el Riurau de
Jesús Pobre.

BIENESTAR SOCIAL:


BIENESTAR SOCIAL:

Ajudes econòmiques familiars del 50 % de l´impost de béns immobles
de naturalesa urbana i la taxa de fem, per a persones en desocupació
de llarga duració, famílies nombroses, monoparentals/marentals, jubilats i pensionistes amb baix nivel de renda.



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

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

EDUCACIÓ:


Ajudes destinades als ajuntaments o entitats locals menors per fer
efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text dirigit a l´alumnat
que curse ensenyaments obligatoris i formació profesional básica als
centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana. Durant el mes de novembre.

ESPORTS:


Multiesport per a xiquets a partir de 6 anys ( 1 er primaria) i ESO (
12/16 ANYS), termini d´inscripcions fins agotar places. Subvencionat
per l´EATIM de Jesús Pobre.

FORUM:


27 de novembre en el saló de plens de l´EATIM de Jesús Pobre a les
20:00 h. reunió sobre la tipologia de carrer que volem pel poble, estudi previ de pluvials ( carrer mayor, pare pere, escoles, plaça del poble,
luna, ametllers i diagonal).

OBRES :
Asfaltat camí del Bisserot, S´avisarà amb antelació que permitisca
Diputació, Alternatives de circulació
NOTA: Es recomana a tot aquell que vulga fer la conexión del clavegueram,
que ho fasa antes de la realització de l´obra per evitar major tall i afectació
de l´asfaltat.


