
 l' Associació de Veïns
de Benimaclet

informa
contacte

c/e: info@avvbenimaclet.es
bústia  en Av Valladolid 42
al local: dijous, de 20.00 - 20.30 h

 Novembre  2010

Serveis que reivindiquem

Aparcaments
Casa de la Cultura 

 Places públiques pera a xiquets/es de 0 a 3 anys
 Un centre de dia digne per als majors  

Espais verds
Un centre auxiliar de salut

pàgina web: http://avvbenimaclet.wordpress.com / subscripcions per c/e: boletines@avvbenimaclet.es

Agenda*
3 de novembre, dimecres: presentació del libre “El quadern 
d’Àngela”, de Raquel Ricart, veïna del barri, en el Col·legi 
Major Rector Peset, a les 19,30 h.

4  de  novembre,  dijous:  Presentació  del  6é  Quadern  de 
Poesia en el C. de Serveis Socials, a les sis de la vesprada.

12  de  novembre,  divendres:  Cinefòrum  al  local  de 
l’associació,  veurem  la  pel·lícula  de  Bertolucci, 
“Sommiadors”.  Como  sempre,  a  las  20.15  h,  amb 
presentació a càrrec d’Adolfo Bellido.

14 de novembre, diumenge: Torneig d’Escacs a la plaça de 
Benimaclet, a las deu del matí.

20  de  novembre,  dissabte:  GRAN  DIA  d’Activitats. 
Simultàniament se celebraran la Marató Fotogràfica, el 
Concurs  de  Pintura  Ràpida,  i  una  Trobada  de  Labors 
Creatives.  Això  últim  tendrá  lloc  a  la  plaça  de 
Benimaclet, i si plou, al local de la Llar Cultural.

 Pròximament
L’Associació  està preparant un acte en record de Manuel 
Azaña.  Quan tinguem les  dates  es  publicaran al  Tauler 
d’Anuncis i a la pàgina de l’associació. 

 *  Per a més informació, consulta la pàgina web de l’Associació o el 
tauler de l’AVB  (veg. en acabant)

 

Notíc ies  del  barr i

Bancs en via pública
Estem segurs de què ha sigut gràcies 
a  la  insistència  dels  veïns  i  a  la 
solidaritat  de  l’A.VV.  amb  la  gent 
gran  del  barri,  que  s’han  tornat  a 
posar –sense donar-li  publicitat-  els 
bancs  que  havien  anat  llevant  en 
diversos  punts  del  barri  (com  el 
cantó  Vicent  Zaragozá,  Germans 
Villalonga).

Cinefòrum
Hem  tornat  a 
començar  les 
sessions  mensuals 
del  Cinefòrum,  dedicades  als 
clàssics  del  cinema,  començant  en 
octubre  amb  “El  Apartamento”,  de 
Billy Wilder. 

Hort urbà
A pesar de l’interés 
manifestat  pel 
regidor  Bellver  el 
tema segueix estan-
cat  a  causa  de  la 

falta  d’una  solució  viable  i 
satisfactòria per al  reg del mateix. 
Confiem  en  que  la  regidora 
Ramón-Llin,  que  sembla  que  és 
responsable  d’aquesta  matèria, 
compartisca l’interés del regidor.

Encara  no  et s  membre  
de  l ’a ssoc iac ió?

Només una associació forta,  amb molts  membres, 
pot defendre els interessos del barri. 

Les  reunions  de  la  Junta  estan  obertes  a  tots  els 
membres, tots poden participar.


