Club de Pilota Ovocity Marquesat
Dissabte 2
OVOCITY MARQUESAT B – CPV BORBOTÓ B

Dissabte 9
OVOCITY MARQUESAT A – CPV MASSALFASSAR A
OVOCITY MARQUESAT – CPV MASSALFASSAR (juvenils)
OVOCITY MARQUESAT C – CPV GODELLETA B

Dissabte 16
OVOCITY MARQUESAT A – CPV MELIANA A
OVOCITY MARQUESAT – CPV MELIANA A (juvenils)
OVOCITY MARQUESAT B – CPV BENIPARRELL A

Dissabte 23
OVOCITY MARQUESAT A – CPV BORBOTÓ A
OVOCITY MARQUESAT – CPV BORBOTÓ (juvenils)
OVOCITY MARQUESAT B – CPV ALBUIXECH A

Dissabte 30
OVOCITY MARQUESAT C – CPV FOIOS C

Col·laboracions:
Club de Pilota Ovocity Marquesat.
Diputació de València
Generalitat Valenciana
Club BTT Regaixo
Societat Protectora Musical “La Lira” d'Alfarb
Consorci Hospital General Universitari de València
Associació Cultural Filant

esports i oci
SETEMBRE 2017
Divendres 8 a les 18'00 h
«Conta contes Ameba» a la Casa de la Cultura
Dos narradors de tremps petrificat vociferen històries divertides, absurdes i entranyables.
Presentacions summament teatrals que conjuguen treball físic, clown, cançons, música,
objectes, jocs i interacció amb el públic, per a divertir a grans i xicotets.

Divendres 15 a les 19'00 h
Audiovisual a la Casa de la Cultura: «Vertebració territorial a la
Comunitat Valenciana»
Set documentals sobre rutes de la Comunitat Valenciana: el barranc de la Murta, via verda
del mar Benicàssim-Oropesa, entre les sureres de Espadà, els molins d'Alborache, Mes
del Peraire, un emblema entre muntanyes, al voltant del gegant, de Benitatxell a La
Granadella, l'últim paradís.

Dijous 21 a les 19'00 h
Taula redona Gala de l'esport a la Casa de la Cultura
Forma part de la programació de la gala de l'esport i consisteix en la xarrada «Les
addiccions i com combatre-les mitjançant l'esport» a la qual tots els públics podran
assistir i participar activament en el col·loqui posterior.

Presentació de llibre baix de la Casa de la Cultura
Presentació del llibre Economia per a un futur sostenible de Vicent Cucarella,
a càrrec del propi autor. En acabar hi haurà un col·loqui. Organitza: AC Filant.

Divendres 22 a les 18'00 h
Conta contes Ana Canet: «Per què les zebres tenen ratlles i altres
contes de la sabana»
Els contes africans són una font de coneixement i diversió. A través d'ells s'aprenen els
valors de la generositat o els perills de l'egoisme, la necessitat de ser solidaris i justos. Els
xiquets podran divertir-se amb les aventures d'una zebra que no té mai pressa, de l'astut
xacal que no es deixa senyorejar pel lleó i molts més personatges dels quals aprendran
aspectes interessants del pensament i la cultura africana.

Divendres 22 a les 20'00 h
Gala de l'esport
La gala de l'esport és un esdeveniment esportiu organitzat per la Mancomunitat del
Marquesat per a fomentar l’esport que es celebra en un dels pobles que la conformen i
enguany es durà a terme a Alfarb.
Està programada en diversos actes i durant tota la setmana es faran xerrades a les escoles,
taula redona i la gala. La temàtica d'aquest any és “Les addiccions i com combatre-les
mitjançant l'esport”. La setmana conclou amb la gala, l'acte principal en el qual es
reconeix la tasca de les persones que han destacat en l’associació esportiva de la qual en
formen part.

Diumenge 24 a les 9'00 h
II Duatló cros Alfarp
Duatló de muntanya que consisteix en un primer tram de 6 km de carrera a peu, segon
tram de 19'5 km de BTT i, per a finalitzar, un altre tram de carrera a peu de 3 km.
Desnivells suaus, transcorre per camins rurals asfaltats, pistes de terra i sendes. Idoni per
iniciar-se en els duatlons de muntanya.

Diumenge 24 a partir de les 10 h
Mercat de la terra
Productes de la terra, ecològics, artesanals i de proximitat.

Dilluns 25 de 17'00 a 20'00 h
Ruta de la Salut
La Ruta de la Salut la podríem considerar com un programa sociosanitari, que acosta els
ciutadans proves mèdiques i consells beneficiosos per a la salut, a través de xerrades on
de manera distesa, s'aporta informació mèdica i estils de vida sans, oferint a les persones
que acudeixen la possibilitat de resoldre dubtes i qüestions al voltant dels seus possibles
problemes de salut. L'equip de professionals de l'Hospital General de València, format per
metges, infermers i nutricionistes, a més de realitzar les proves, impartirà xerrades per
explicar com cuidar el cor, l'alimentació o els ossos, així com les principals malalties
respiratòries més freqüents i els efectes derivats del tabaquisme. Amb això, la Ruta de la
Salut compleix amb una de les seues principals finalitats: promocionar hàbits de vida
saludables i conscienciar la població de la importància de realitzar revisions mèdiques.

Dimarts 26
Visita a la Diputació de València amb el programa «Açò és la
Dipu»
Excursió per a Jubilats, Ames de casa i públic en general per a visitar la Diputació de
València i poder conèixer els palaus on està ubicada la Diputació.

Divendres 29 a les 18'30 h
Actuació de Màgia «El xou de Pablo i Alex»
Un divertit i original xou màgic ens embolicarà amb un halo de misteri i il·lusions... La
màgia..., un món on les veritats pareixen mentides i les mentides veritats... Simpatia,
humor i molta màgia.

Dissabte 30
Intercanvi de bandes juvenils
Participaran les bandes juvenils de la «Societat protectora musical la Lira d'Alfarb» i
«Societat musical Turisense» a la plaça de dalt.

OCTUBRE, Diumenge 1
Obra de Teatre del grup el Sainet

