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El 5 de novembre
Presentació del llibre
“Niños sanos, adultos
sanos” a l’Auditori

Fins al 4 de desembre
Exposició “La nostra
marjal” al Molí Nou

El Club Esportiu
Quartell presenta els
seus equips per a la
temporada 2016-17
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EL BAN
ACORDS DEL PLE ORDINARI DEL 21 DE SETEMBRE DE 2016
► Aprovat per unanimitat el Compte
General del 2015.

► Aprovada per unanimitat la modificació
de l'ordenança reguladora de la tinença
d'animals perillosos (la taxa passa de
60€ a 10€ per inscripció de l’animal).

ACORDS DEL PLE ORDINARI DEL 19 D’OCTUBRE DE 2016
Les modificacions en l’entrada de la piscina són:
- Entrades individuals: 3€ adults, 2€ infantil i majors 65
anys.
- Abonaments 10 entrades: 20 € adults, 15 € infantil i
majors 65 anys.
- Abonaments 30 entrades: 50 € adults, 35 € infantil i
majors 65 anys.
- Passes temporada (igual que fins ara): 10 €
empadronats, 100 € no empadronats.
La modificació a la taxa per ús del pavelló:
- Augmenta la bonificació als empadronats al 90% (1
hora: 1,50€ empadronats, 15€ no empadronats)

► Aprovat per 4 vots a favor (PSPVCompromís, EUPV i vot qualitat alcalde) i
4 vots en contra (PP) la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa
de la prestació del servei i utilització de
la piscina, auditori, poliesportiu i
realització d’esdeveniments populars i
similars.

QUARTELL EN XIFRES
PISCINA MUNICIPAL 2016

COMPTES AJUNTAMENT FESTES 2016
TOTAL DESPESES

TOTAL DESPESES *

22.683,05 €
1.500 €

Subvenció quintos

500 €

Barreneros

750 €

Clor per a la piscina

947 €

Processos Hidràulics S.L.

Baraka Circ

JDE Piscines i tractaments d’aigües

Sopar del poble

4.079,24 €

Investigació i Projectes

Grup electrògen

1.306,68 €

Jardines Valmar S.L.

Vàters públics

765,93 €

Publicitat diaris comarcals

951,06 €

5.508,17 €

Socorristes

Subvenció festers

15.899,98 €
632,60 €
4.926,72 €
710,04 €
64,18 €
1.185,80 €
94,38 €

Hanna Instruments
Eslec S.L.

792,55 €

Dolçainers

180 €

Flors

660 €

Fontaneria

822,32 €

Orquestra dilluns de festes

242 €

Maig Disseny Gràfic S.L.

511,86 €

Gamaser

651,36 €

Concert Pep Gimeno Botifarra

3.388 €

Castell i coets despertà

2.100 €

Escenari
Barracons

847 €
3.206,50 €

Clielca

283,14 €

Sopar anderos

250,50 €

Discomòbil dia Volta a Peu

726 €

TOTAL INGRESSOS

2.900,02 €

Segur de la cordà (festers)

136,02 €

Sopar del poble
Barracons de les penyes

COST FINAL

* A esta xifra cal sumar les despeses de personal, aigua i llum.

TOTAL INGRESSOS

22.665,78 €
7.300 €

Passes

15.365,78 €

Entrades

6.765,80 €

BALANÇ FINAL**

** Sense comptar despeses de personal, aigua i llum.

839 €
1.925 €

DEUTE VIU
AJUNTAMENT

19.783,03 €
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OCTUBRE 2015

OCTUBRE 2016

477.810,08 €

191.921,03 €

Octubre 2016

QUARTELL AL DIA
Obres de condicionament al terme municipal
Un total de 20 treballadors agraris s’han
beneficiat aquest estiu de les subvencions que
l'INEM ofereix per al sector laboral agrari en les
Corporacions Locals. El projecte s'ha dividit en
dues tandes, de 10 treballadors cadascuna, que
han treballat en el mes de juliol i agost. Les feines
principals realitzades han sigut les obres de
condicionament de la ruta de l'aigua i actuacions
en infraestructures hídriques en la séquia del Peu

Forquet i les séquies generals del terme.
Paral·lelament, i ja costejat íntegrament per
l'Ajuntament, s'han condicionat les parcel·les de
propietat municipal al Polígon La Foia amb un cost
de 2.420 €. A més, també s’ha realitzat obres en
la séquia del Rei i la del Peu Forquet per millorar
el desguàs en cas de pluja amb un import total de
4.077,70 €.

El 5 de novembre Jesús Sanchis presenta el llibre “Niños sanos, adultos sanos”
als 24 anys, i des d’aleshores no ha parat de rebre
premis a nivell nacional en reconeixement al millor
expedient acadèmic d’Espanya. És dietistanutricionista, investigador i docent. Compagina la
seua feina en la Universitat de València amb la
docència en diversos màsters, seminaris i
jornades arreu del territori nacional; són els fruits
d’una trajectòria plena de treball i esforç.
Des de la Regidoria de Cultura agraeixen a
Sanchis que haja triat Quartell per presentar el
seu llibre. “És un plaer i privilegi fer la presentació
d’aquest llibre a Quartell. En primer lloc, pel seu
interés perquè la bona alimentació ens afecta a
tots i totes. I en segon lloc, perquè l’autor del llibre
és un veí del nostre poble”, ha remarcat el regidor
de Cultura, Sergi Diego.

El dissabte 5 de
novembre a les 18.30
hores,
l’auditori
municipal acollirà la
presentació del llibre
“Niños sanos, adultos
sanos” escrit pel
nostre veí Jesús
Sanchis Chordà.
La
presentació
anirà acompanyada
per
una
xerrada
titulada “Alimentació i
salut en xiquets i
adults. Mites, mentides i mitges veritats” que
oferirà l’oportunitat al públic assistent de preguntar
dubtes en matèria de nutrició i bona alimentació.
Jesús començà els seus estudis universitaris

(Més informació en www.quartell.es)

Jocs populars, poesia i música per celebrar la Festivitat del 9 d’Octubre
Els festers de Quartell del 2017 prepararen
jocs populars i tradicionals per als més menuts.
Tot seguit, tingué lloc la II passejada poètica a
Quartell, acte que va omplir els carrers del poble
de gent, música i literatura. Durant el recorregut es
llegiren poesies d’autors valencians com Ausiàs
March, Carles Cano o Vicent Andrés Estellés entre
d’altres, acompanyats pel tabal i dolçaina del grup
de Dolçainers de Puçol. La jornada va concloure al
Molí Nou amb la inauguració de “La nostra Marjal”
amb fotografies d’Eli Giménez, exposició que es
podrà visitar fins al pròxim 4 de desembre.

El passat dissabte 8 d’octubre Quartell va
acollir diversos actes per celebrar la festivitat del 9
d’Octubre, dia dels valencians i valencianes.

3

BIM QUARTELL Núm. 8

G R U P S

SOCIALISTES —

ESQUERRA UNIDA
Fa un any que tenim
l'oportunitat

està

ofegant

als

poder

municipis i a les autonomies,

expressar-nos lliurement en

obligant a pagar els deutes

el BIM. En aquest medi hem

als bancs per damunt del

pogut transmetre als veïns

benestar de les persones.

de

de

que

Quartell

preses

les

pel

decisions

partit

Venen temps negres per a

que

tots, després d'un any amb

represente en l'Ajuntament

un govern provisional, quan

de

han

prenguen possessió el nou

creat polèmica, però des del

govern posaran en pràctica

primer moment hem dit que

les

nosaltres

des

Quartell,

algunes

no

estem

en

retallades

demanades

dels

estaments

l'ajuntament per fer polítiques

europeus,

retallades

continuistes com a partit de

afectaran

les

la classe treballadora que

sanitat, ensenyament i altres.

som.

És

intenció

nostra

Tot

açò

sols

que

pensions,
podem

intentar mobilitzar a la gent

aturar-ho nosaltres organit-

per canviar les polítiques

zant-se.

una millora per a la classe
obrera i les masses populars.
Agraïm la participació dels
en

els

plens

municipals, així com en la
participació

ciutadana,

el

consell de la joventut i el
consell agrari.
Aprofite per a denunciar la

Salut i república.

postura d'eixos partits que es
diuen d'esquerres i estan

Vicent Arlandis

negociant la reforma de la llei
d'estabilitat

pressupostària.

Començant per la participació,
mantenim el nostre compromís de
realitzar plens mensualment, encara
que l'oposició defense que hi ha pocs
temes a tractar i que fer-los bimensuals
suposaria un estalvi de diners. Poc
pensaven ells en estalviar, quan durant
l'anterior legislatura els representants
polítics del municipi cobraven prou més
del que es cobra ara mensualment i els
plens eren cada tres mesos. Des de
Quartell pel canvi defensem que com a
representants dels ciutadans hem de
fer un treball constant i oferir la
possibilitat una vegada al mes als veïns
i veïnes, que així ho desitgen, conéixer
els temes tractats pel plenari i obrir un
espai de debat per aclarir els seus
dubtes i escoltar les seues peticions.
Pel que fa a les actuacions que
s’han dut recentment a terme, en el ple
de setembre hem modificat la taxa de
l’Ordenança reguladora de la tinença
d'animals perillosos, a petició de la
Regidoria de Sanitat Pública i hem
reduït la taxa d'inscripció des dels 60€
als 10€, per incentivar als propietaris a
inscriure’s al cens, ja que fins ara no hi
havia cap animal perillós censat.

continuistes per a aconseguir

veïns

Des de Quartell pel canvi no
defugim el nostre compromís de fer
d’aquest, un poble més just, amb una
administració transparent i una millora
ferma de la qualitat de vida de totes i
tots.

Esquerra Unida de Quartell

Quan el que havien de fer és
derogar aquesta llei nefasta
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En matèria de gestió també s’han
modificat les ordenances de la piscina.
Es mantindrà el preu dels abonaments
de temporada i les bonificacions als
veïns, però hem augmentat els preus
de l'entrada. Hem creat descomptes
d’abonaments per als majors de 65 i
xiquets menors de 12 anys. Entenem
que la piscina és un servei deficitari no
essencial, i els veïns del poble no
deuen sufragar les despeses a usuaris
no empadronats. Entenem aquesta,
com una mesura de justícia equitativa;
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M U N I C I P A L S

— COMPROMÍS
es tracta de preservar els drets de tots
els veïns de Quartell.
Seguim reduint el deute municipal,
fent amortitzacions parcials dels
préstecs sense que això afecte a la
tresoreria municipal. Però un dels
aspectes més desagradables de la
gestió d’un ajuntament és el pagament
de factures no comptabilitzades. En el
nostre cas la situació s’agreuja quan
apareix una factura de 8.000 euros no
comptabilitzada de la legislatura
anterior. La factura d’un proveïdor que
apareix al mes de setembre i que ha
estat informada favorablement pel
secretari interventor del consistori i
altres tècnics municipals, i,
conseqüentment, cal abonar.
Finalment, aprofitant la festivitat fa
pocs dies del 9 d’Octubre, voldríem
assenyalar que per defensar les
senyes d'identitat del poble Valencià,
cal defensar la nostra terra i la nostra
gent. Moltes són les necessitats i
reivindicacions que ens fa falta per ser
una societat amb il·lusió i amb futur,
basada en millorar el benestar de les
persones. Després de la desfeta que
hem soferts els últims anys, haurem de
fer-ho pas a pas, muscle a muscle, dia
a dia, detall a detall. Però casos com
donar suport en el Parlament Europeu
l'ampliació del període d'importació de
cítrics des de Sud-àfrica des del 15
d'octubre al 30 de novembre; la
denegació del Ministeri d’Hisenda dels
38 milions que li pertocaven al
transport de l'Àrea Metropolitana de
València o la negativa a alliberar la AP7 mentre continuen les inacabables
obres de l’AVE a Castelló i les
reparacions de l’A7, no sembla ser el
pas més ferm en la defensa de la
identitat valenciana.
“Treballarem pel nostre
País, alt com una llum
determinant i clara.”,
V.A. Estellés.

PARTIT POPULAR
9 D'OCTUBRE. DIA DE TOTS ELS
VALENCIANS.
El passat divendres dia 7 d'octubre,
organitzarem un acte d'homenatge a la
nostra SENYERA. Va ser un acte ple
d'emocions on alguns veïns del nostre
poble li van dedicar uns versos en
valencià a la Senyera, continuarem en
la lectura d'un manifest en defensa de
les SENYES D'IDENTITAT I desprès
escoltarem i cantarem emotivament els
himnes de la comunitat i d'Espanya,
l'acte finalitzà en una solemne processó
cívica on acompanyarem a la nostra
Senyera pels carrers de Quartell.
Volguerem agrair a tots els veïns que
volgueren participar d'un acte tan
emotiu i molt especialment a les
persones que es van preparar els
versos perç i als portadors de la
Senyera. Vos convidem ja per als actes
de l'any pròxim, encara que no ès
precís que siga el 9 d'octubre per a
defendre el que volem i en el que
creguem.
Volem aprofitar aquestes linies per
a fer particips a tots els veïns de
Quartell del manifest que prepararem i
que es va llegir a aquest acte. En
aquest manifest el Partit Popular sí que
es fa una ferma defensa de la
valenciania i de les nostres senyes i
tradicions, i no com altres actes que
fam una exaltació del pancatalanisme
encobert com a valencianisme ( sense
himne ni bandera entre altres), almenys
foren valents i digueren quines són les
ideologies que defenen.
"MANIFEST EN DEFENSA DE LES
NOSTRES SENYES D' IDENTITAT.
En els últims anys, per no dir
décades, algunes persones alienes a la
nostra cultura i tradició valencianes,
volen i estan definint les nostres senyes
d’identitat, com si foren una cosa que
es poguera doblar, tòrcer i molejar per a
donar-li eixa forma que en un moment
donat a u li agrada per este o per altre
motiu, però molt lluny d’això, les nostres
senyes d’identitat valencianes, són les
que són i ningú pot fer i desfer en elles
al seu albir.
Les Senyes d’identitat també estan
per damunt d’entitats i per damunt
inclús dels organismes públics, pues
són totes les entitats, associacions i
organismes públics i privats els que han
d’estar al costat de les nostres senyes
d’identitat i no les entitats les que
deguen de dir quines senyes d’identitat
són les nostres i quines no, i de quina
manera hem de fer o desfer en respecte
a elles, pues les Senyes d’Identitat d’un
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país, d’una regió d’una comarca, d’un
poble, no són a soles la bandera,
l’himne, la llengua…
Les Senyes d’Identitat d’un poble en
general, són totes aquelles coses que
ens diferencien d’uns atres pobles i ens
fan ser únics, irrepetibles, singulars. I
encara que es decreten lleis per a
preservar, garantir o conservar les
nostres senyes d’identitat d’una manera
legal i institucional, el més important de
tot és que les persones que vivim en un
poble es cregam les nostres senyes
d’identitat, les conegam i les defengam
a capa i espasa sempre, en tots els
suposts i per damunt de tot. Pues una
llei per sí mateix no preserva un tresor
tan valiòs com són les nostres senyes
d’identitat , sino que hem de ser eixe
poble en valentia i fermea qui estiga al
costat de les nostres senyes d’identitat.
En el nostre cas, el dels Valencians,
les nostres senyes d’identitat són
moltes i molt variades, i a més a més de
la nostra Reial Senyera i el nostre
himne o el nostre idioma el Valencià…
també tenim al gos rater, el vi d’Utiel,
l’embotit de Requena, l’all i pebre d’El
Palmar, la paella valenciana, el nostre
all i oli, les Falles, les Fogueres, les
Gaiates, els castells d’Almansa, de
Cullera…, el Micalet, la Dama d’Elx i el
seu palmerar, la Moixaranga
d’Algemesí( que encara que pese als
veins de dalt i a alguns del costat són
valencianes), El Corpus, la nostra
Mareta la Mare de Deu, els bous al
carrer, la Pilota valenciana, les bandes
de Música, la plantà de pí, la cordà
(podria continuar fins demà)… a banda
d’un patrimoni cultural impressionant
com haver tingut el Primer Sigle d’Or de
totes les llengües, el primer
Psiquiàtric…
Valéncia és tan rica en tots els
sentits que a banda de la famosa Llei
de Senyes d’Identitat valencianies( que
els que manen com els donava picors
no han tardat en eliminar del mapa) li
cal que tots conegam estes i totes les
nostres senyes d’identitat, les utilitzem i
les defengam fins la mort davant de
qualsevol supost.
VISCA LA COMUNITAT
VALENCIANA, VISCA LA NOSTRA
SENYERA LES NOSTRES SENYES
D'IDENTITAT I VISCA ESPANYA."
po pular s q uar tell
populars quartell
(@ppquartell)
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QUARTELL AL DIA
La UM Quartell atorga el premi Orpheo a Francisco Pérez Godos
El passat diumenge 16 d’octubre, a l’Auditori
Joaquin Rodrigo de Sagunt, es lliuraren els premis
Orpheo de la música del Camp de Morvedre. La
Societat Unió Musical de Quartell, presidida per
José Luis Casado Sebastián, va decidir entregar el
premi Orpheo a Francisco Pérez Godos, el “tio
Paco”, per una vida dedicada a la música.
Per altra banda, el mateix diumenge 16
d’octubre de matí, la Banda de Música de Quartell

va oferir a la plaça Espanya de Quartell un concert
de pasdobles que va tindre gran acollida per part
del públic. Amb aquest acte, la UM Quartell enceta
la seua particular programació musical de la tardor
i convida a tots els veïns i visitants a vindre als
concerts i activitats musicals programades al llarg
de les pròximes setmanes. En la secció
“Agenda” (pàg. 8) podeu consultar la programació
completa programada per la Regidoria de Cultura.

La guitarra i el ball protagonistes en la XI Trobades Multiculturals Quartell
El passat mes d’agost, l’Auditori municipal va
acollir les XI Trobades Multiculturals Quartell amb
les actuacions d’artistes reconeguts, nacional i
internacionalment, que ompliren de gom a gom
l’Auditori municipal.
El dimecres 3 d’agost la guitarrista vietnamita
Thu Le va fer gaudir al públic assistent amb un
increïble concert de guitarra d’un gran nivell
artístic. A la segona part del concert, un grup de
Flamenc andalús agafava les rendes del concert
amb un repertori que va fer les delícies del públic
assistent. Dies després, el diumenge 21 d’agost, el
torn era per al grup argentí Sol que amb un
espectacle de música i dansa va deixar bocabadat
a un auditori ple fins a dalt. “Donem les gràcies als

artistes que han actuat dins de la programació
cultural al mes d’agost, i sobretot agrair al públic
assistent”, ha destacat des de la Regidoria de
Cultura Sergi Diego.

El Club Esportiu Quartell inicia la temporada amb la presentació dels seus equips
El passat 8 d’octubre, el Club Esportiu Quartell
va fer la presentació dels seus equips per a la
temporada 2016-2017 davant d’un pavelló ple de
veïns, familiars i aficionats.
A poc menys d’un any per celebrar el seu 50
aniversari, el Club arranca la temporada amb una
escola de bàsquet, amb menuts d’entre 5 i 14
anys, i quatre equips federats en la categoria
benjamins, alevins, cadets, i l’equip sènior, aquest
últim entrenat per
Andreu Llamas i que
enguany jugarà en la
categoria Preferent.
El Club Esportiu,
presidit per Ramon
Gaspar,
afronta
aquesta temporada
amb gran il·lusió, en

veure com l’escola de bàsquet comença a donar
els seus fruits.
Per últim, des de la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament, volem donar les gràcies als directius,
entrenadors, jugadors i a tota la gent que dóna
suport al club, per la seua entrega i dedicació a
aquest esport, que l’any vinent farà el seu 50
aniversari i del qual estem molt orgullosos de
tindre al nostre poble.
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HORARIS D’INTERÉS
Ajuntament de Quartell (horari d’atenció): Dilluns a divendres de 8 a 14 h.
Biblioteca: Dilluns a divendres de 16 a 20 h.
Treballadora social: Dimecres de 9 a 11 h.
Jutge de Pau: Dimecres de 17.30 a 18.30 h.
Molí Nou: Divendres i dissabtes de 18 a 20 h; diumenges de 12 a 14 h.
Mercat: Dijous 9 a 14 h.
Recollida de trastos: 18 de novembre, 16 de desembre i 20 de gener. S’ha de traure la nit d’abans.
Horari autobús L-310 (Les Valls—Canet– Port de Sagunt—Sagunt): eixida de Quartell a les 7:15h.

TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament de Quartell
Fax: 96 263 61 06

96 263 62 01
ajuntament@quartell.es

EMERGÈNCIES

112

Bombers Sagunt (urgències)

085

Ajuntament de Benavites

96 263 66 52

Ajuntament de Benifairó

96 260 09 37

Vigilància Quartell 24 H

607 819 765

Ajuntament de Faura

96 260 00 04

Guardia Civil Quartell

96 263 64 62

Ajuntament de Quart

96 260 03 05

Mancomunitat de les Valls

96 260 50 67

Consultori Mèdic

96 261 75 30

Ajuntament de Sagunt

96 265 58 58

Farmàcia Quartell

96 263 64 60

Centre Salut Faura

96 261 75 90

Quartell

CEIP Santa Anna de Quartell

96 261 72 90

Centre d’Especialitats Sagunt

96 261 71 00

Escola infantil “El Tabalet”

96 260 26 87

Hospital de Sagunt

96 233 93 00

IES La Vall de Segó

96 261 77 15

Ambulància

96 266 02 25

Centre Salud Reproductiva

96 261 70 55

Inem Sagunt

96 269 97 86

Creu Roja Sagunt

96 268 42 88

Servef Sagunt

96 267 13 50

Fundació ANAR

900 20 20 10

PROP Sagunt

96 265 57 19
RadioTaxi Camp de Morvedre

96 268 09 99

SOS Animales Sagunto

625 61 26 20

Renfe Sagunt

96 266 07 28

El refugi de Tula

653 76 74 60

Autobusos AVSA

96 469 79 00

Butlletí d’Informació Municipal de Quartell
Edita i imprimeix: Ajuntament de Quartell. Plaça d’Espanya, 3. 46510 QUARTELL
Contacte i suggeriments: bim@quartell.es
El BIM es distribueix en format paper de manera gratuïta a totes les cases del poble de Quartell, així com en
format digital a través de la web de l’Ajuntament (www.quartell.es).
Es permet la reproducció total o parcial de textos, fotografies o dibuixos apareguts en el present BIM sempre
que es citen amb la referència corresponent.
L’Ajuntament i l’equip de redacció no es fa responsable de les opinions dels articles firmats aparegudes en
este BIM, recaient la responsabilitat en aquells que els firmen.
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L’AGENDA
O
C
T
U
B
R
E

Diumenge 30
D oc um ental

19.30h
Auditori

i

concert
“La
Dolçaina, del carrer

O
V

18.30h
Auditori

MUSEU MOLÍ NOU

Del 8 octubre al 4 desembre
“La nostra marjal”
Fotografies d’Eli Giménez

Del 9 desembre al 10 gener
“El bou sense barreres”
Museu Taurí de València

Divendres i dissabte: 18 a 20h

Divendres i dissabte: 18 a 20h
Diumenge: 12 a 14h

a l’aula”, a càrrec
de Rubén Soler
Ferrer.

Dissabte 5
N

MUSEU MOLÍ NOU

Diumenge 13

“Alimentación
y
salud en niños y
adultos.

Diumenge: 12 a 14h

Mitos,

mentiras

y

medias verdades”
per Jesús Sanchis.

19h

Cine

amb

Sarsuela

Diumenge 20

Dissabte 19
la
“Las

19.30h

Auditori Golondrinas”.

Concert de solistes

FIRA ECODIVERTIA
QUARTELL 2016

de la Banda Unió
Auditori Musical Quartell.

E
M
Dilluns 21

B

Dimarts 22

Diumenge 27

18h

11h

R

Passeig musical a

19h

E

Conferència
“ D o n e s

Ajuntament el cap jove” .

Ajuntament emprenedores”

Divendres 2

D

17.30h

Conferència
“Com mantindre

Dissabte 3

Passacarrer de la
Banda Juvenil per
a replegar als nous
membres
de
l’agrupació.

18h

19.30h

Molí
Nou

càrrec de Grups de
Cambra
de
la
Societat UM Quartell.

Diumenge 4

Dies 9,

10 i 11

Passacarrer de la
UM Quartell.

FESTIVITAT SANTA

RUTA DE LA TAPA

CECÍLIA 2016

QUARTELL 2016

Concert de Santa
Cecília 2016.

(Societat Unió Musical Quartell)

E
S

Dissabte 10

Diumenge 11

Del 14 al 17

E
Batukada

per

19h

recórrer els bars
que participen en la
Plaça
Ruta de la Tapa
Espanya Quartell 2016.

M
B

Festival de Corals
amb la participació
del Cor de la UM
Auditori Quartell.

19.30h

SETMANA TAURINA
QUARTELL 2016
(Penya Taurina Quartell)

R
Dijous 15

Diumenge 18

Dijous 22

Divendres 23

E
Teatre a càrrec de

19h
Auditori

Festival de Nadal
de l’Escola de
Música

19h

Pànic Escènic amb
l’obra “Soñando
Auditori Lorca”.

Matí
Auditori

Festival de Nadal
de l’Escola Santa
Anna.

Concert de Nadal a càrrec
de la Societat Unió Musical
Quartell.

