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Tot a punt per la III Fira Gastronò-
mica i del Comerç d’El Palomar 
Un cap de semana ple d’activitats és el que ens espera el 21 i 22 de novembre. 

El Palomar celebra la tercera 
edició de la Fira Gastronòmica i 
del Comerç amb un fum de es-
tands que mostraran una gran 
varietat de productes de tot 
tipus. A més, també podran 
gaudir d’una gran diversitat 
d’activitats que completaran 
un planter de luxe per a este 
cap de setmana. El programa 
del que podran disfrutar a esta 
Fira serà el següent: 
 

DISSABTE 21 DE NOVEMBRE 
12:00.– PASSACARRER pel re-
corregut de la Fira per inaugu-
rar la tercera edició. 
13:00.– Actuació del GRUPO Ñ 
a la plaça Constitució amb bar-
ra servida pels Festers del Xop 
2016. 

14:00.– GRAN BARBACOA a la 
plaça Constitució. El dinar inclou 
taula, cadira, beguda, adobat, 
una llonganissa blanca i una ro-
ja, una botifarra, figatell i un tros 
de cansalada. El preu del tiquet 
serà de 5 euros per persona i 
poden comprar-lo a les oficines 
municipals o La Tenda. 
16:00.– Actuació del GRUPO Ñ 
a la plaça Constitució. 
18:00.– Exhibició de BALLS a 
càrrec de la professora Ilu Poli-
carpo i els seus alumnes a l’es-
cenari de la Fira. 
pel recorregut de la Fira. 
23:00.– TANCAMENT DE LA 
FIRA. 
 

DIUMENGE 22 DE NOVEM-
BRE 
9:00.– RUTA DE SENDERISME 
“Descobreix els encants del Pa-
lomar” pels voltants del munici-
pi, inclosa dins del programa de 
Senderisme de la Mancomunitat 
de Municipis de la Vall d’Alba-
ida.  
10:00.– OBERTURA d’estands 

de la Fira. 
10:30.– ESMORZAR a la Font 
de Sis per als participants a la 
ruta de senderisme. 
12:00.– BALL DELS PASTORETS 
a l’escenari de la Fira y PASSA-
CARRER a càrrec de la Societat 
Musical La Nova que celebra el 
dia de Santa Cecília. 
12:00 - 14:00.– TALLERS DE 
FANTASIA per als més menuts 
que podran gaudir de maqui-
llatges increïbles i globoflexia. 
19:00.– ESPECTACLE DE CIRC: 
malabarismes, equilibris, músi-
ca, acrobàcies, humor i sorpre-
ses pel recorregut de la Fira. 
 
Els dos dies hi hauran inflables 
per als més menuts al recinte 
firal al preu d’1 euro. 
 

L’Ajuntament agraeix a to-
tes les associacions, co-
merços i gent per partici-
par i ajudar a fer d’El Palo-
mar un poble viu i acolli-
dor. 
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L’Ajuntament també 
ajuda a les famílies 
dels alumnes d’Infantil 
Donat que les ajudes del 
programa Xarxa Llibres 
de la Conselleria            
d’Educació únicament 
inclouen els alumnes de 
Primària i Secundària, 
l’Ajuntament ha volgut 
beneficiar també als 
més menuts, exclosos 
d’esta convocatòria. Per 
este motiu, ha concedit 
a cadascun dels alumnes 
del cicle d’Infantil de 
l’Aulari El Palomar CRA Riu d’Albaida que han presentat 
la factura corresponent una ajuda de 30 euros que va 
ser abonada el 24 d’octubre. L’ajuda ha suposat un 
descàrrec en la despesa dels llibres per als pares i ma-
res d’estos alumnes. 

 

Nou horari a la               
Biblioteca Municipal 
Recentment l’Ajuntament ha signat un conveni amb la 
UNED per a que els alumnes que estiguen cursant al-
gun dels seus graus puguen fer les pràctiques al munici-
pi en alguns dels serveis que presta l’Ajuntament. El 
primer dels alumnes que es beneficiarà d’este conveni 
serà Toni Gil, qui farà les pràctiques a la biblioteca mu-
nicipal durant uns mesos, el que permetrà ampliar   
l’oferta d’este servei per satisfer la demanda generada. 
Així, a partir d’este mes de novembre la Biblioteca obri-
rà les portes tots els dilluns, dimarts i dijous de 17:00 a 
20:00 hores. Des de l’Ajuntament s’anima a tots els ve-
ïns i veïnes de la localitat a utilitzar la Biblioteca i gaudir 
de les lectures de les seues prestatgeries. 

Estalvi energètic a les 
factures de la llum  
municipal 
Amb l’acció de les comercialitzadores que 
ofereixen l’energia, l’Ajuntament anual-
ment revisa els contractes per conèixer 
quina subministradora és la més econòmi-
ca. Per a este 2016 l’Ajuntament ha con-
tractat amb la cooperativa ontinyentina 
SENEO, la qual cosa li suposa una disminu-
ció del 3% en la despesa anual de la llum. 

 

Continua millorant-se la Font 
de Sis amb l’ajuda de la          
Diputació de València 

El paratge de la Font de Sis ha estat 
objecte recentment de diverses inver-
sions dutes a terme al Palomar per la 
Diputació de València. En concret, 
han estat 57.596 euros els que ha 
concedit l’ens provincial i que han 
servit per ampliar els vestuaris i banys 
de la zona nova i adequar-los a la nor-
mativa per a persones amb mobilitat 
reduïda, augmentar el mur de la par-
cel·la, plantar més arbres i sahorrar la 
parcel·la. Totes estes actuacions su-
posen un recolzament a la tasca rea-
litzada durant estos anys per l’Ajunta-
ment i permeteixen ultimar l’acondi-
cionament del paratge i millorar els 
serveis que ofereix per a l’ús diari de 
les persones. L’obra ha estat contrac-
tada directament per la Diputació. 
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Els Jubilats celebren el Dia 
del Major 

L’associació de Jubilats i Pensionistes 
d’El Palomar va festejar recentment el 
Dia del Major. En l’esdeveniment Anto-
nio Albert Ubeda i Reme Fortuño Mahi-
ques van ser els protagonistes de l’ho-
menatge que any rere any fa este 
col·lectiu als socis de major edat. Tots 
dos van estar distingits amb una placa i 
l’aplaudiment de tots els assistents. 
L’Ajuntament va sufragar estes plaques 
i va aprofitar l’esdeveniment per con-
cedir una ajuda de 1.000 euros com a 
recolzament per desenvolupar les acti-
vitats anuals de l’associació. 

El Palomar celebra la 
festa de Halloween 

L’associació juvenil La Reboli-
ca va organitzar una vesprada 
terrorífica per Halloween amb 
nombrosos tallers, un passa-
carrer i una picadeta que va fer gaudir a grans i menuts. 

Taller de Reiki al Palomar 

 

 
L’Ajuntament es suma a la campanya 
contra la violència de gènere 

Durant tota esta setmana al balcó de l’Ajuntament 
hi haurà penjada una bandera violeta per rebutjar 
la violència masclista i adherir-se a la campanya 
que la Diputació de València està duent a terme 
per lluitar contra la violència de gènere. 
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La Societat Musical La Nova d’El 
Palomar celebra Santa Cecília 

El mes de novembre és el mes de la música per 
excel·lència i, per este motiu, la Societat Musical 
La Nova vol celebrar-ho com ve fent des que es 
va fundar. D’esta forma, el proper diumenge 22, 
dia de la seua patrona Santa Cecília, celebraran 
una missa per a tots els músics i, al finalitzar ce-
lebraran l’entrada dels nous membres de la so-

cietat musical amb un passacarrer i un dinar. El 
dissabte 28 de novembre oferiran un concert a 
l’església en honor a Santa Cecília amb diverses 
peces de tots els estils, a les 19h. Tancaran els 
actes commemoratius amb un sopar per a tots 
els socis i una actuació musical a la que està con-
vidat tot el poble. 

 

La Mostra de Titelles al Palomar 

El divendres 
6 de novem-
bre, a les 
17h tindrà 
lloc al Saló 
Multiusos un 
teatre de 
titelles desti-
nat al públic 
infantil. 

   L’obra que podran vore tots els assistents 
serà El patito feo, la qual s’inclou dins de la 
XXXI Mostra Internacional de Titelles a la Vall 
d’Albaida. 

 

Finalitza el curs de cuina 
amb gran èxit 

Més de 50 persones han gaudit del curs de 
cuina que s’ha impartit al Palomar durant el 
mes d’octubre. Donat el nombre de partici-
pants i l’interés mostrat l’Ajuntament estudia 
programar un nou curs per al primer trimestre 
de l’any. 


