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BUTLLETÍ
INFORMATIU

CULTURA:
Concurs de GRAFFITI URBÀ “El Feminisme” inscripcions en l’EATIM
de Jesús Pobre fins al 3 de maig. (de 18 a 30 anys)
13 de maig: contacontes infantil en el Centre Social “8 de març” a les
16.00 hores.
27 de maig: Contacontes infantil en el Centre Social “8 de març” a les
16.00 hores.

BENESTAR SOCIAL:
SERVEIS SOCIALS:
• 7 de maig: Servei atenció de l'Assistenta Social de les 10:00 a les
12:00 h en l’EATIM de Jesús Pobre.
CURSOS EN JESÚS POBRE: Inscripcions en l’EATIM de Jesús Pobre
de 09:15 a les 14:00 hores.
Boixets. (Dijous de 18:00 a 21:00 h).
Gimnastica de manteniment. (Dilluns i Dimecres de 10:30 a 11:30 h).
Informática. (Dimarts de 17:00 a 19:00h).
Patchwork,(Dimarts de 17:30 a 19:30 h).
Pilates. (Dilluns i Dimecres de 19:00 a 20:00 h).
Ioga (Dilluns i Dimecres de 18:00 a 19:00 h).
Zumba (Dilluns i Dimecres de 19:00 a 20:00 h).

IGUALTAT:
• Curs d'iniciació a la Autodenfesa feminista, per a totes les dones
impartit per Maitena Monroy els dies 24,25 i 26 de juny en horari de
15.30 a 18.30 hores, inscripcions en l’EATIM de Jesús Pobre de les
09.15 a les 14.00 hores.

PROGRAMA TERMALISME:
Institut de Majors i Serveis Socials, per la qual es convoquen places per a
pensionistes que desitgen participar.
Termini d'inscripció fins al 31 d'octubre de 2019.

EQUIPAMENT:

· Adquisició i instal·lació de nova televisió en el Centre Social “8 de març”,

a càrrec de l’EATIM.
Instal·lació de televisió en sala de musica de la Casa de la Cultura

OBRES:
• 30 d'abril: Inici de les obres de Reurbanització parcial del carrer pinaret i
entroncament amb el carrer diagonal. Estarà prohibit el estacionament al
carrer pinaret durant les obres. Subvencionat per Excma. Diputació
d'Alacant.

AVÍS URGENT DESPRÉS DE TEMPORAL
Degut a les pluges torrencials del passat 21 d'Abril de 2019, algunes
instal·lacions de façanes dels edificis s'estan desprenent. Se sol·licita de la
població que revise les cobertes, façanes i instal·lacions dels seus
habitatges i edificis (canaletes, canonades, aires condicionats, cornises,
sortints, etc…) per la seguretat de tots i totes.

ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL RIURAU :
• 5 de maig: Mercat del Riurau a la plaça.
• 12 de maig: Will i Santi, música en directe.
• 19 de maig: Presentació de la novel·la “ El vendedor de sonrisas” de
José Escolano Gil.
• 26 de maig: Romancers música en directe.

ASSOCIACIÓ DE BROCANTERS:
5 de maig: Mercat de Brocanters al Gran Riurau de Jesús Pobre de les
09:00 fins les 14:00 hores.

ATENCIÓ AL PÚBLIC:
EATIM JESÚS POBRE: 09:15 a 14:00 h.
ARQUITECTE TÈCNIC : Dijous de 18:00 a 20:00 h.
AQUALIA: primer dimecres de cada mes de 10:00 a 12:00 h.
SOL·LICITUD PERMISOS DE FOC: se signen els dimarts a primera
hora.

NOTA: Si vols estar assabentat de les activitats que realitzem en Jesús
Pobre, envieu un correu a l' EATIM amb el nom, cognoms i el teu correu.
Passaràs a formar part del Fòrum. (forumjesuspobre@gmail.com)

PLAÇA POU DE LA MURTERA, 1 BAIX
Telèfon: 96575.66.11
Fax: 96578.78.74
E-mail: eatim@jesuspobre.es

