ABRIL
 PASQUA DIVERTIDA¡¡
Durant els dies de vacances de Pasqua
hem fet, pels matins, quatre tallers amb
l’equip de monitors/es de diverses
empreses d’animació sociocultural i,
per les vesprades, cine familiar.

 ESTUDIANTS ALEMANYS
D’INTERCANVI VISITEN EL MUSEU DE LES ARTESANIES D’ATZENETA
Els alumnes, procedents de Hassfurt (Bayern), perteneixen als programes dels instituts
Ausiàs March (Gandia) i Gregori Maians (Oliva)
Un grup de joves estudiants alemanys
procedents de l’institut RegiomontanusGymnasium, de la ciutat de Hassfurt
(Bayern), van estar durant una setmana
en la comarca de la Safor, d’intercanvi
tant en l’IES Ausiàs March, de Gandia,
como en l’IES Gregori Mains, d’Oliva.
L’objetiu d’este intercanvi és donar als
estudiants la possibilitat de que coneguen
altres estudiants, les seues familíes i la vida
en altres països d’Europa.
El passat 12 d’abril, este grup d’estudiants i mestres, atrets pel món de les campanes,
van visitar de la mà de Vicent Tomás Calatayud, el Museu de les Artesanies
d’Atzeneta. Vicent, veí d’Atzeneta i propietari de l’empresa Electro-Recamp, S.L., els
va explicar el procés de fosa de campanes i com han evolucionat els treballs amb les
campanes. Després van visitar el taller d’espart de Ximo Tormo.

 CELEBREM EL DIA MUNDIAL DEL LLIBRE
Durant la setmana del 23 al 26 d’abril hem organitzat les següents activitats per a
commemorar el Dia Internacional del Llibre.
Per a joves i adults, la presentació del llibre “Els
temps de Sara” de Lucia Arenas i la projecció
de la pel.lícula “Magia más allá de las
palabras” sobre la vida de J. K. Rowling,
creadora de la saga de Harry Potter.
Els alumnes del Col.legi públic de la localitat
van disfrutar amb l’espectacle “Històries de
nassos” de Núria Urioz.

Al contractar esta actuació, l'ajuntament hi ha col.laborat amb 50 € amb la ONG
valenciana PayaSOSpital que porta endavant, amb pallassos professionals, un
programa d'actuacions regulars en cada una de les habitacions dels xiquets
hospitalitzats en sis centres de València, Alacant i Castelló, amb l'objectiu de millorar la
qualitat de vida dels menuts pacients i les seues famílies. També el centre escolar i les
famílies dels alumnes han volgut col.laborar amb esta causa realitzant, en total, una
comanda de 70 llibres del conte “Històries de nassos”, la qual cosa suposa un donatiu
de 210 €.
 L’EQUIP DE GIMNÀSTICA RÍTMICA D'ATZENETA PARTICIPA A LA LLIGA COMARCAL
El passat dissabte, 13 d’abril, el Pavelló
Municipal d'Esports d'Ontinyent va estar el
marc en què es va celebrar la final de la
Lliga Comarcal de Gimnàstica Rítmica.
Aquest acte consisteix en l'entrega de
medalles i trofeus a totes les xiquetes que
han participat al llarg de diferents jornades
en desembre i març.
En desembre van participar en la modalitat
de mans lliures i en març en la de pilota i
corda. En la classificació general per categories, les benjamines van obtenir la plata
mentre que les infantils van obtindre el bronze.
Després d’esta participació
pares, mares i xiquetes van
quedar

molt

contents

dels

fruits aconseguits per les joves
esportistes

ja

que

és

un

reconeixement al treball que
realitzen durant tot el curs. La
mestra

de

gimnàstica

l'escola
rítmica

de
ha

assegurat que l’equip es troba
en un bon moment per poder
aconseguir nous guardons en
un futur pròxim.

 UN GUARDONAT I UNA GUARDONADA ATZENETINS ALS PREMIS SAMBORI DE LA
VALL D’ALBAIDA
Hi ha participat prop de 4.000 alumnes de 31 centres educatius de la comarca
Dilluns 15 d’abril es va fer públic el veredicte del jurat de la fase comarcal del Premi
Sambori amb les obres guardonades del 2013. El lliurament dels premis es va fer el
dissabte, 20 d'abril, a les dotze del migdia, dins dels actes de la Fira del Llibre de
Bocairent, en un acte que va comptar amb l'actuació de la contacontes Almudena
Francés.
Tenim dos joves de la localitat que representaven l’I.E.S. “José Segrelles” d’Albaida que
foren guardonats amb el premi Empar Granell. Per una banda, dins del 1er Cicle de
Secundària, Alfredo Soler Rico, amb l’obra “Mentides certes” i per l’altra, dins del 2on
Cicle de Secundària, Tamara Satorre Constant, amb l’obra “Déjà vu”. Els premis
consistien en lots de llibres o material escolar.

 COL.LECTA CONTRA EL CÀNCER A ATZENETA
L’Associació Contra el Càncer d’Atzeneta
va celebrar la tradicional col·lecta pels
carrers de la localitat. Durant el matí del
passat

diumenge,

21

d’abril,

es

van

desplegar taules en diversos punts del
municipi amb l’objectiu de recaptar fons
per a l’AECC.
La Presidenta de l’Associació Local, Conxa
Rubio Ases, va compartir taula amb diverses
voluntàries que van aportar el seu temps i dedicació de manera desinteressada. En
finalitzar la jornada va agrair a tots el seu esforç i als veïns que aportaven els seus
donatius la seua col·laboració en la lluita contra aquesta malaltia.

 BICENTENARI DE LA BATALLA DEL RABOSER
Levante EL MERCANTIL VALENCIANO (JUEVES, 2 DE MAYO DE 2013)
Un sopar va posar fi als actes del Bicentenari de la Batalla del Raboser en la Vall
d’Albaida, un episodi bèl.lic ocorregut el 27 d’abril de 1812 en l’Ombria del Benicadell
entre guerrilers de la comarcai les tropes mapoleòniques. La celebració va finalitzar
amb un acte al qual assistiren representants municipals d’Albaida, Atzeneta d’Albaida,
Bèlgida, Carrícola, Otos i El Palomar., així com la presidenta de l’IEVA, Mª Josep Garcia,
que els va fer entrega d’un dossier de la commemoració. La realització del Dossier va
estar a càrrec de Pedro Altabert (Carrícola) i la recopilació a càrrec de Raül Vidal
(Albaida).

El Dossier pot ser consultat pels ciutadans en la Biblioteca Municipal.

MAIG
 UN GRUP DE DONES DE MASSANASSA VISITA EL MUSEU LES ARTESANIES I EL POBLE
D’ATZENETA
El

dimecres

15

de

maig

un

grup

de

Gimnàstica per a majors de Massanassa,
realitzà una visita a Atzeneta. Començaren el
recorregut visitant la Font dels Vint-i-un xorros.
A continuació, visitaren el Museu de les
Artesanies que arreplega 800 anys d'història i
tradició artesanal i el taller d’espart de
l’artesà Joaquín Tormo. Va ser una visita
intensa ja que les artesanies donaren pas al
patrimoni historicoartístic amb la visita a l’Església de Sant Joan Baptiste, l’Ermita del
Santíssim Crist i, com no, també, al passeig peatonal de la Séquia el Port per a gaudir
d’una panoràmica incomparable de la Vall d'Albaida. Després van prendre rumb a
Carrícola on tenien previst realitzar la ruta “els camins de l’aigua”, encara que,
precisament l’aigua, els va impedir que pugueren disfrutar de la visita.

 EL MUSEU DE LES ARTESANIES D’ATZENETA ORGANITZA UN
TALLER D’ESPART PER A COMMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DELS
MUSEUS
Atzeneta va celebrar el passat dissabte, 18 de maig, el Dia Internacional dels Museus
amb una jornada de portes obertes al Museu de les Artesanies. La iniciativa,
coordinada des del Departament de Turisme de la Mancomunitat, va comptar també
amb la col·laboració dels ajuntaments d’Albaida, Bocairent, Llutxent, Ontinyent, Otos i
el Palomar que completaran la proposta amb activitats diverses.
El Museu de les artesanies
d’Atzeneta va oferir, de 18
a 21h, formació al voltant
del món de l’espart així
com una degustació de
dolços i de licors típics.
L’Ajuntament

d’Atzeneta

vol aprofitar estes línies per
a donar les gràcies a totes
aquelles persones que van
col.laborar fent possible el
taller

d’espart.

Una

vesprada divertida que va
portar molts records

 AIELO DE MALFERIT ACULL LA 23a DIADA MUSICAL DE LA VALL D’ALBAIDA EN LA
QUE PARTICIPAREN 35 BANDES
El passat dissabte 25 de maig va tindre lloc a
Aielo de Malferit la XXIII Diada Musical de la
Vall d’Albaida en la que participaren un total
de 35 bandes de les localitats de la comarca.
La Regidora de Cultura, Rosa T. Ferri Vayá, va
ser l’encarregadade col.locar la llaçada
commemorativa

de

l’acte

a

la

U.M.

d’Atzeneta.
Les

bandes

participants

realitzaren

un

pasacarrer pels carrers d'Aielo de Malferit, interpretant cadascuna un pasdoble
diferent. Els assistents van poder escoltar peces de José Rafael Pascual Vilaplana,
Ramon Garcia i Soler, Enrique Alborch Tarrasó o Mario Roig Vila, entre molts altres.
La jornada va estar organitzada per la Unió Musical d'Aielo de Malferit, que enguany
complix 30 anys.

 FESTIVAL FI DE CURS DE L’ESCOLA DE GIMNÀSTICA RÍTMICA
El dimecres, 29 de maig, va
tindre

lloc

al

Centre

Sociocultural el Festival de Fi
de

Curs

Gimnàstica

de

l’Escola

Rítmica.

de
Una

activitat que posà punt final
al curs 2012-2013 i a la qual
va assistir un nombre elevat
de públic que va disfrutar de
l’espectacle oferit pel grup.

JUNY
 L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ATZENETA CELEBRA EL DIA DEL
MAJOR
Un

any

més,

els

membres

de

l’Associació de Jubilats i Pensionistes
d’Atzeneta van celebrar el Dia del
Major. El dia va començar amb una
missa

i

,

tot

seguit,

un

dinar

de

germanor.
Este any, en l’acte es va homenatjar
el veí José Nácher Ases ja que és un dels
socis més majors en actiu amb què
compta l’associació.
En els actes van estar presents Dª Pilar Albert Guerola, Directora d’Acció Social i
Majors de la Conselleria de Benestar Social i el President dels Jubilats de la Vall
d’Albaida. Tots ells van poder disfrutar junt als membre de l’associació d’un dia molt
especial i entranyable.

 EL GRUP DE DANSES “LA LLIGASSA” D’ATZENETA ES PREPARA PER A LA XXXVI
FESTA DE LES DANSES DE LA VALL D’ALBAIDA
Atzeneta acollirà el proper 28 de setembre el XXXVI Aplec de les Danses de la Vall
d’Albaida. Per això, cada quinze dies els membres del grup es reunixen per assajar els
passos i els balls que mostraran el Dia de la Trobada i també per a ensenyar la gent
més jove que vol aprendre’ls.

 L’AJUNTAMENT VA COL.LABORAR EN EL CAMPIONAT DE FUTBET ORGANITZAT PER
LA PARRÒQUIA
Com ja és tradició, la Parròquia va organitzar
amb motiu de la celebració de la Festa de
Sant Joan un campionat de futbet amb el
qual l’Ajuntament va col.laborar aportant els
trofeus. L’equip dels més menuts foren els
triomfadors de la jornada, ja que en la resta
de categories els jugadors dels equips de
l’Agullent
locals.

 CONFERÈNCIA SOBRE “SALUT I
ALIMENTACIÓ” A CÀRREC L’AECC

El dilluns 10 de juny va tindre lloc
una conferència sobre “Salut i
alimentació” a càrrec de la Dra.
Ana
Ferrer
de
l'Associació
Espanyola contra el càncer. Una
xerrada realment interessant que
va agradar molt al públic assistent.

 INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “APARCADOS”

APARCADOS és una exposició de l’alcoià
Marc Vicens en què van participar com a
voluntaris membres de l’associació de Jubilats
i Pensionistes de la localitat. “Aparcados” és
una de les seues reflexions sobre les situacions
humanes extremes.

