Cultura
Atzeneta, 7/09/2011

“GRANS I MENUTS PROTAGONISTES DE LA
SETMANA CULTURAL I ESPORTIVA”.
Tallers participatius, actuacions musicals, jocs de taula i campionats esportius
completen l'oferta lúdica de la Setmana Cultural 2011.
Com cada any quan arriba la darrera setmana d'agost, la Regidoria de Cultura i
Festes organitza tot un ventall d'activitats per a gaudir de la Setmana Cultural i
Esportiva en el marc i com a preludi de les
Festes Patronals.
Les activitats previstes van començar el
passat 22 d'agost amb el campionat de frontó i
de futbet. El dissabte 27 d'agost va tindre lloc la
VIII Pujada a la Font Fred, carrera popular
pedestre que organitza el Club d'Atletisme
d'Atzeneta amb la col.laboració de l'ajuntament
i que s'inclou dins del Circuit de Carreres de la
Vall d'Albaida. En esta última edició, van arribar
a meta un total de 501 corredors, consolidantse any rere any aquesta prova de resistència
com una de les més atractives i també més
dures del circuit.

Dins de la setmana cultural també es disputen diversos campionats de jocs de
taula com el truc, el parxís, el trivial i el dòmino, en què participen grans i menuts.

Pel que fa a les activitats culturals, el dimarts 30 d'agost, la companyia “La
Titella” va entretindre els xiquets i les xiquetes amb divertits tallers participatius.
Dimecres va tindre lloc el taller “Cançoner Infantil” dirigit a la gent de més edat del
poble i amb el qual vam poder recuperar 60 cançons populars els iaios i iaies del nostre
poble cantaven als seus fills i nets. J el dijous 1 de setembre, Dani Miquel “El
cantacançons” ens va presentar l'espectacle “musiqueries” amb el que va fer cantar,
ballar i riure a grans i menuts.

Les finals dels jocs de taula i un sopar popular de baix braç van posar el punt i
final a dos setmanes d'activitats lúdiques, culturals i esportives

