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5 DISSABTE 17.30 h MOROS I CRISTIANS
A la Casa de Cultura. Es convoca a una reunió per a tots
aquells que estiguen interessats en participar en Moros
i Cristians durant la setmana de festes de 2020.
Es convoca a una reunió per a tots
aquells que estiguen interessats en
participar en moros i cristians
durant la setmana de festes de
2020.
La reunió serà el 5 d'octubre a les
17:30h a la casa la cultura de
Xeresa.
VOS ANIMEM A PARTICIPAR!!

6 DIUMENGE 12.00 h, .
A Daimús. Després es convidarà a paella als assistents.

TROBADA COMARCAL

BANDES DE MÚSICA
SAFOR - VALLDIGNA

13 DIUMENGE 8.00 h,

RUTA VERDA DEL SERPIS
Eixida en autobús a la “Ruta
“Ruta verda del Sèrpis”
Sèrpis”
organitzada pel Club Corresendes dins la proproEs convoca
a unadelreunió
a totsde rutes
gramació anual
club perper
al foment
naturals,
la unitat familiar
i la convivència.
aquells
quedeestiguen
interessats
en
12 km: de en
L’Orxa
a Villalonga.
Dificultat baixa.
participar
moros
i cristians
Recomanable per a xiquets/tes des de 10 anys.
durant
la setmana de festes de
Per anar cal inscriure’s a la Casa de Cultura fins
al 10 d’octubre.
Preu adults 2 €
2020.

13 DIUMENGE 11:45 h.

La reunió
serà el 5 d'octubre a les
DANSES
A les 11’45
Dansà
la plaça de
de l’església
17:30h
a la h.casa
la acultura
a càrrec del grup “El Racó de la Ferradura” i
en acabar laXeresa.
colla de Dolçainers “La Penya

Roja” farà un passacarrer. Els festers 2020
endolciran l’acte amb la venda de dolços.

VOS ANIMEM A PARTICIPAR!!

CULTURAL
27 DIUMENGE 19:00 h.

TEATRE

L’últim rei
31 DIJOUS

A la Casa de Cultura. El grup Lletraferits
& Comediants interpretaran la seua obra
“L’Últim rei”, un text d’Ignasi Moreno, és on
vostès veuran entre bastidors, i també des
de la seua butaca, tot el que pot ocórrer
perquè la representació d’una comèdia
acabe com un autèntic “drama” carregat de
cabassos del millor humor.

FESTA “NIT DE LES ÀNIMES”
ORGANITZADA PER L’AJUNTAMENT I AMB LA
COL·LABORACIÓ DE VOLUNTARIS, ASSOCIACIONS
LOCALS I COMISSIÓ FESTES 2020
18:00 JOCS al CENTRE SOCIAL.
19:00 VISITA AL CEMENTERI-OLIVERES
20:00 CERCAVILA DE DISFRESSES acompanyats de La
Banda Jove. Eixida del Parc de les Oliveres

21:00 SOPAR DE PA I PORTA al CENTRE SOCIAL. Cal
apuntar-se a la Casa de Cultura.
Preu 3’5 €.
€. Es podrà anar disfressats
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CANAL DE YOUTUBE XERESA TV

Al canal de youtube https://www.youtube.com/user/XeresaTV
podeu trobar tots els videos de promoció de Xeresa:
RUTES DE XERESA
Pel casc històric, els corrals,
Senilleres, Picapedrers, La marjal...
més info a Wikiloc:
https://goo.gl/qho9AZ

MONDÚVER ULTRA TRAIL I TRAILS 2018
Evasión TV programa de Teledeporte
RTVE. Crono, Entrevistes a Levante TV.
Deporte con R. Entrevistes en Tele7.
Videos MUT. Videos Trail.

EL POBLE DE XERESA
Entorn natural. Ubicació i breu història. Instaŀlacions. El poble en festes.
Monuments i recursos naturals.

ALBERG MASSÍS DEL MONDÚVER, XERESA
http://www.albergdexeresa.com

ACTIVITATS FETES A XERESA
Excursions. Xeresa Urban.
Conferències. Concerts. Tríptics amb
informació turística

VIDEO RECREACIÓ
DEL PAS ELEVAT
https://youtu.be/
bN3uAEXzfl4

Punt de recollida oli usat i piles
NO HO PORTEU A L’AJUNTAMENT

Ara el punt de recollida d’oli usat i les piles és l’ecoparc mòbil (dissabtes de 10 a 14)

NORMES DE CONVIVÈNCIA BÀSIQUES
1. Recollida dels excrements dels animals de companyia
(gossos) en via pública. Et recordem que no netejar-ho
comporta una sanció de 600€.
2. Els gossos qualificats, per la seua raça, com animals
potencialment perillosos han d’anar pel carrer amb
corretja i amb bossal.
3. No deixar trastos al costat dels contenidors de fem. Utilitzar els serveis de recollida que es
faciliten des de l’Ajuntament.
4. Reciclar fent un ús responsable dels contenidors (vidre/cartó/urbana) situats a les
diferents àrees d’aportació dintre del casc urbà i polígon.

ACTIVITATS I CURSOS
CURSOS DE DANSA, CLÀSSICA, MODERNA, FUNKY, BALL ESPANYOL:
Segons grups, de dilluns a dijous de 15:30 a 19’30 h. i divendres de 15:30 a 17:30
h. Interessats cridar al 659400553 (Carmina).

AERÒBIC: Dimarts i Dijous de 15:30 a 16:30 Casa Cultura.
PILATES: Dimarts i Dijous de 20 a 21 h. al Centre Social.
DANSES: Dimecres 21:00 h. a la Casa de Cultura.
TEATRE: Dilluns a les 21:00 h. a la Casa de Cultura. Interessats cridar al
629102254 (Vicent).

PATINATGE: Dilluns i dimecres de 16 a 21:30 h. Dimarts i Dijous de 19:30 a 21:30
h.. Divendres de 17:30 a 21:30 i Dissabte de 9:30 a 13:30 h.

IOGA: De dimarts a divendres de 19:30 a 20:45 h. a la Casa de Cultura
INFORMÀTICA: T’agradaria posar-te al dia en les tecnologies de la informació
i aprendre a manejar un ordinador o un mòbil correctament??
Apunta’t al curs d’informàtica. Més informació a la Casa de
Cultura a partir de l’1 d’octubre.

DOLÇAINA, TABAL I SOLFEIG: Interessats cridar al 682 399 708 (Josep).

Ecoparcmòbil

Tots els dissabtes de 10:00 a 14:00 h darrere del col·legi.
Recorda que per utilitzar-lo es reben bonificacions de la taxa del
COR i també, per la seua banda, l’Ajuntament aplicarà bonificació
per al següent exercici de la taxa de fem.
Ara pots donar-te d’alta al compte ambiental entrant a la pàgina web del COR per dur un
seguiment, baixar-te justificants de tot allò que has portat a l’ecoparc i consultar els punts
acumulats. www.consorciresidus.org (apartat cuenta ambiental)
Es permet la utilització per tirar els residus a la resta d’ecoparcs fixes de la Xarxa d’ecoparcs
del consorci. Horari de l’ecoparc de Xeraco: de dilluns a divendres de 9 a 13:30 i de 16:30 a
19. Els dissabtes obri de 9 a 13 h.

AJUNTAMENT
DE XERESA

C/ Alcodar, 16.
Xeresa. 46790 Valencia.
Tel. 962 895 378 |
Fax 962 895 195

www.xeresa.es

