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Encontre de dones al Palomar 
En plena Setmana de la Do-
na El Palomar acull el quart 
Encontre de Dones que reu-
nirà a un gran nombre de 
dones provinents de Carríco-
la, Atzeneta d’Albaida, Bèlgi-
da i Benissoda. Moltes 
d’elles arribaran a peu des 
dels seus municipis al Palo-
mar, mitjançant els diversos 
camins. Altres ho faran amb 
transport. Però totes elles 
venen al Palomar el 8 de 
març per disfrutar de la 
companyia de les dones del 
voltant i gaudir d’un esmor-
zar que tindrà lloc a la plaça 
Constitució a les 10:00h. 
Després recorreran els diver-
sos punts d’interés del Palo-
mar i duran a terme un pas-
seig pel barranc de la Junda. 

Este encontre va nàixer fa 
4 anys a Carrícola i des 
d’aleshores són moltes les 
dones que no han volgut 
perdre’s cap cita. Enguany es 
sumen també les de Benis-
soda, les quals seran les en-

carregades d’organitzar el de 
l’any vinent. 

 
Les dones del Palomar es pre-
paren per a este Encontre  
Des que van finalitzar les fes-
tes de Nadal un grup de do-
nes del Palomar està treba-
llant en la elaboració dels 
detalls que es repartiran a 
les assistents a este encon-
tre. Així, es reuneixen dues 
vegades a la setmana per 
confeccionar-los, divertir-se i 
passar una estona plena de 
feina però sobre tot rialles. 
    Entre totes estan creant 
uns barrets totalment ma-
nuals confeccionats amb CDs 
i llaunes de tonyina que han 
anat recollint de la gent del 
poble que ha volgut 
col·laborar en esta iniciativa. 
    L’Ajuntament els agraeix 
des d’ací esta tasca desinte-
ressada i el seu empeny per 
elaborar els detalls d’este 
quart Encontre de Dones al 
Palomar. 

 

Setmana de la Dona al Palomar 
Dimecres 4 de març. 
Xerrada a càrrec de la psicòloga Amparo Cala-
buig en la que parlarà sobre la manera de viu-
re les nostres vides sota el títol “Lleugers 
d’equipatge”. Serà a les 20:00 hores al Saló 
Multiusos. 
 

Divendres 6 de març. 
Monòleg d’humor a càrrec de Carlos Barfi, de 
19:30 a 20:30 hores al Saló Multiusos. Després 
hi haurà un berenar-sopar, per la qual cosa, 
totes les que vulguen acudir a esta actuació 
que passen a apuntar-se per l’Ajuntament. 
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Abans de Pasqua,  toca cassoleta 

Els veïns d’El Palomar celebren la típica 
cassoleta els dijous abans de la festivitat 
de Pasqua. Les primeres en degustar es-
te plat d’arrós van ser les dones d’El Pa-
lomar, a les que l’Ajuntament va aportar 
150 euros. A elles els van seguir els 
alumnes dels dos centres escolars. 

Carnestoltes al Palomar 

Els jubilats d’El Palomar celebren Sant Valentí 

El col·legi CRA Riu 
d’Albaida-El Palomar, 
junt a l’Escola Infantil 
municipal, van celebrar 
les Carnestoltes amb 
una desfilada plena de 
colors en la que van 
estar acompanyats pel 
grup de música Batukà, 
actuació que va sufragar l’Ajuntament amb un cost de 
250 euros. Amb una gran diversitat de disfresses els més 
menuts van recórrer els carrers de la localitat en un di-
vertit i original passacarrer. 

 

L’associació de 
Jubilats i Pen-
sionistes d’El 
Palomar, amb 
una junta reno-
vada, ha cele-
brat recent-
ment la festivi-
tat de Sant Va-
lentí amb un 
dinar amenitzat amb una actuació musical que 
va fer ballar els assistents fins el final de la ves-

prada. En esta ocasió l’Ajuntament va 
col·laborar amb un donatiu de 250 euros. 

 

 

L’Ajuntament col·labora amb els centres educatius i 
les associacions locals 
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Deduccions per a les famílies 
nombroses i amb persones  
discapacitades 
Des de l’1 de gener totes les famílies nombroses o 
que compten amb membres que patisquen alguna 
discapacitat poden disfrutar de deduccions a 
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 
Les deduccions són les següents: 
 Família nombrosa: 1.200 euros anuals  
 Descendent amb discapacitat: 1.200 euros 

anuals 
 Ascendent amb discapacitat: 1.200 euros anuals  

 
Estes deduccions es faran efectives en la declara-

ció de IRPF de 2015 que es presentarà l’any vinent, 
encara que es pot sol·licitar el seu abonament anti-
cipat amb carácter mensual. 

Per a més información poden parlar en la Treba-
lladora Social (dilluns de 9 a 12 i dijous de 17 a 20). 

Revisió de la ITV 
El proper 6 de 
m a r ç  a 
l’avinguda Valèn-
cia tindrà lloc la 
revisió tècnica 
als tractors i 
vehícles agríco-
les des de les 
15:30 a 17:30h.  

 

Estades als balnearis de 
la Generalitat Valenciana 

A fi d’efectuar l’assignació de les places entre totes 
les persones sol·licitants, s’estableix un únic termini 
de presentació de sol·licituds que finalitza el 31 
d’octubre. Així mateix, per simplificar els tràmits es 
remetran comunicacions singulars a totes les perso-

nes sol·licitants que, 
reunint els requisits 
de la convocatòria de 
l’any 2013/2014, tin-
guen els expedients 
complets.  
    Els balnearis valen-
cians participants són 
els de La Vilavella, 
Montanejos i Benasal 
(Castelló) i Cofrents, 
Verche i Fuente Po-
drida (València). 

 

El teu poble, a la teua butxaca 

Des d’ara mateix podràs disfrutar de to-
ta la informació actualitzada del Palomar 
i de tots els pobles de la provincia de 
València, establint una comunicación 
directa amb cadascun d’ells a través del 
mòbil o tablet. Així, podràs gaudir de 
tota la informació en temps real i de ma-
nera permanent. Per accedir a ella úni-
cament has de cercar i descarregar 
l’aplicació, seleccionar el municipi co-
rresponent i disfrutar d’ell. 

 

 

Nou curs de Pilates 
A partir del proper 2 de març s’iniciarà 
un nou curs de Pilates al Palomar. Estarà 
impartit per Salut Calabuig els dilluns i 
dimecres a les 20:00 hores. Tots els inte-
ressats en assistir a les classes poden 
apuntar-se a l’Ajuntament fins el 27 de 
febrer. 
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L’Ajuntament d’Albaida, Atzeneta i El Palomar 
convenien accions per mantindre i senyalitzar 
la Sèquia del Port i recolzar la nova Junta 

L’Ajuntament d’El Palomar, d’Albaida i 
d’Atzeneta d’Albaida han signat recentment uns 
convenis al voltant de la Sèquia del Port. El pri-
mer d’ells te com a objectiu realitzar accions de 
neteja de la Sèquia. A més, també es preten sen-
yalitzar el pas de la Sèquia del Port pels tres ter-
mes. Esta actuació es sufragarà en l’anualitat 
2014-2015, sent el seu cost total de 36.844,86 
euros. Per poder assumir el cost, el Patronat Pro-
vincial de Turisme de la Diputació de València ha 
subvencionat en el 2014 un total de 13.000 eu-
ros i per al 2015 un total aproximat de 13.000 
euros més. La resta del cost l’aportarà el 50% 
l’Ajuntament d’Albaida (5.442,32 euros), el 35% 
El Palomar (3.265,40 euros) i el 15% restant At-
zeneta (2.176,94 euros). 

Donat que la Sèquia del Port és un sistema de 
reg mil·lenari de gran valor arqueològic, històric i 
etnogràfic del que es beneficien les hortes dels 
tres municipis, amb este acord, a més, es preten 
ampliar l’oferta de turisme rural d’interior i di-
versificar l’economia dels municipis pels que dis-
corre. Així, es vol crear un circuit entre els tres 

pobles que conforme una oferta turística en la 
que estiga present com a atractiu esta Sèquia 
mil·lenària.  

D’esta forma s’impulsarà una adecuada sen-
yalització de la mateixa perquè es reconega la 
traça i senyalització turística del sender circular, 
de 16 quilòmetres de traçat, que recorre les hor-
tes de la Sèquia. La finalitat és potenciar i dina-
mitzar l’oferta musseística, hostalera i de restau-
ració de les tres localitats i fomentar el turisme 
rural o mediambiental i el turisme cultural. 
     Els tres ajuntaments també han conveniat do-
nar una ajuda per pagar l’assistència jurídica a esta 
entitat, ja que l’expresident de la Sèquia del Port 
ha interposat un contenciós davant  la Confedera-
ció Hidrogràfica del Xúquer per no estar d’acord 
amb la creació de la nova junta. L’import pressu-
postat per a este contenciós es de 2.541 euros, 
cost que aportaran els ajuntaments com una ajuda 
a la nova Junta de la Sèquia del Port i que es repar-
tirà de la mateixa forma que abans:  el 50% Albaida 
(1.270,50 euros), el 35% El Palomar (889,35 euros) 
i el 15% Atzeneta (381,15 euros). 

Actuacions al voltant del Barranc de la Junda i el camí del Molí 

El camí del Molí presenta ja un nou 
aspecte després que la Diputació 
de València realitzarà les tasques 
d’asfaltat i millora d’esta via. Esta 
actuació de millora del ferm ha su-
posat un cost de 25.000 euros, els 
quals han estat sufragats íntegra-
ment per l’ens provincial i 
s’emmarquen dins del Pla de Camins Rurals 2014.  
     D’altra banda, també s’ha dut a terme una ac-
tuació per eliminar els riscos geològics al Barranc 

de la Junda, el cost de la qual ha ascendit a 
9.898,40 euros, els quals han estat cofinanciats 
per la Diputació de València. 

 


