
PLAÇA POU DE LA MURTERA, 1 BAIX 

Telèfon: 96575.66.11 

Fax: 96578.78.74 

E-mail: eatim@jesuspobre.es 

 

ASSOCIACIÓ DE BROCANTERS: 

• 6  de novembre:  ESCULTURAS al Gran Riurau de Jesús Pobre.  
 

ATENCIÓ AL PÚBLIC: 
 

• EATIM JESÚS POBRE: 09:15 a 14:00 h. 

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

• TREBALLADORA 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: se signen els dimarts a primera ho-
ra. 
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BUTLLETÍ INFORMATIU 



   
•  

CULTURA: 

• 4 de novembre: Conta contes infantil en el Centre Social “8 de març” a les 
17:30 hores. 

• 6 de novembre: Fira del Llibre en Valencià en el Carrer Diagonal de 09:00 a 
14:00 hores 

  

• 18 de novembre: Conta contes infantil en el Centre Social “8 de març” a les 
17:30 hores. 

BENESTAR SOCIAL: 

CURSOS EN JESÚS POBRE: Matricula en l’EATIM de Jesús Pobre.  
 

Des de les Aules de l’Experiència de l’Ajuntament de Dènia s’impartiran en 
Jesús Pobre els següents cursos: 

Boixets. (Dijous de 18:00 a 21:00 h)  

Gimnastica de manteniment. (Dilluns i Dimecres de 10:30 a 11:30 h)  

Informàtica. ( Dimarts de 17:30 a 19:30 h)  

 
Des de Dinàmics-LLunàtics s’impartiran en Jesús Pobre els següents cur-
sos: 

Patchwork, ( Dilluns de 18:00 a 20:00 h) 
 

Pilates. (Dilluns i Dimecres de 19:30 a 20:30 h) 
 

Funky .(Dimarts de 17:30 a 18:30 h). 
 

Tècniques d'estudi per a primària i ESO. 
  

Dimecres de 15:30 a 16:30 els de 2º i 4º Primària i de 16:30 a 17:30 els de 
5º i 6º de Primària i ESO. 
 

Divendres: de 16:30 a 17:30 els de 5º i 6º Primària i ESO i de 17:30 a 18:30 
els de 2º i 4º de Primària.  
 

SANITAT: 

• Campanya contra la grip :del 24 d’octubre fins el 31 de gener de 2017. 
Dimecres de 12:00 a 13:00 h i divendres de 09:00 a 10:00 hores, en el 
consultori mèdic de Jesús Pobre. 

• 17 de novembre: Xerrada sobre l’estat actual i avanç sobre la inves-
tigació del Càncer hui, en el Centre Social “8 de març” a les 19:00 
hores. 

 

EQUIPAMENT: 
• L’EATIM compta amb un escenari (Tarima) modular a la disposició d'ac-

tes i esdeveniments, subvencionada per la Diputació Provincial d'Ala-
cant.  

OBRES: 
• Esbrosse i neteja de la senda situada en el polígon 12 parcel·la 9009 en 

el terme de Jesús Pobre, subvencionada per la Diputació Provincial 
d'Alacant . 

URBANISME: 

• 2 i 3 de novembre: Taller de participació Pla General Estructural, en el 
Centre Social “ 8 de març” a les 19:00 hores. 

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

• PRÀCITQUES DE GOLF EN JESÚS POBRE, a partir del 3 d’octubre 
Cursos gratuïts per a xiquets/es de 5 a 16 anys els dimecres de 17:30 a 
18:30 h inscripcions en l’EATIM. 
Cursos per adults i majors de 16 anys: 10€ la classe, inscripcions en l’EATIM. 
 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES: 

• 18 de novembre: “UNA ULLADA AL MON” Siria i Libano en el centre soci-
al “8 de març” a les 21 hores 

• 25 de novembre: Exposició de Carmen Sanchez , en el Centre Social “8 
de març” a les 20 hores. 

• 27 de novembre: Campanya de vacunació contra la violència de gènere, 
en el Mercat del Riurau.  

 

ASSOCIACIÓ SOCI-CULTURAL DEL RIURAU: 
ACTIVITATS Al MERCAT: Horari de 09:00 a 14:00 hores. 
 
• 6 de novembre: Mercat a la plaça. 
• 13 de novembre: SIROCO flamenc fusió ètnica.  
• 20 de novembre: DUO FUGITIVO, música en directe. 
• 27 de novembre: VICENT SAVALL (cantautor valencià), música en directe. 
 


