
Annex Setembre Jove. 

De l'11 al 13 de setembre és realitzà esta gran activitat, en la qual participaren 
quasi tots els associacions membres del Consell i mes de 1000 joves del poble 
i dels voltants.  

  

Les festes s'inicien el dia 11 de setembre  amb el sopar d'associacionisme 
Jove  en què van participar al voltant de 50 jóvens associats i diferents 
representants politics de la població , aquest sopar reuneix a totes les 
associacions que formen part del Consell de Joventut. 
Després del sopar es realitza una actuació teatral a càrrec del grup de teatre 
que forma part del consell de Joventut l’Esglai Teatre. Finalment la nit va 
concloure  amb el concert del grup musical  Anhela. 
 
Durant la vesprada del dia 12 de setembre  el grup de Juniors “L'ermita”  i 
l'associació El Rollet van realitzar tallers per a xiquets i xiquetes , a estos 
tallers van assentir al voltant de 50 xiquets de distintes edats. 
 
La nit del dia 12 es van realitzar les paelles , on és van fer 62 paelles amb una 
participació del voltant de 1500 persones, esta activitat cada any té mes èxit i 
esta molt mes consolidada . Durant tota la nit les paelles van estar amenitzades 
per l'orquestra Ribera.  
 
El Menja't Quart  es realitza el dia 13 de setembre  , l'activitat consisteix en la 
realització de ruta gastronòmica per dotze bars seleccionats del municipi, que 
ofereixen les seues tapes més representativa més beguda pel mòdic preu d'un 
euro.  
Esta activitat esta organitzada pel grup gastronòmic “La Divina Comida”, de la 
Casa de Joventut l'Amagatall de Quart de Poblet i esta patrocinada pel Consell 
de la Joventut. L'esglai Teatre amenitzarà la jornada amb tres actuacions en 
diferents locals en què es realitza l'activitat.  
 
El dissabte 13 de setembre , amb motiu dels festes locals, el Consell de la 
Joventut, en col·laboració amb l'Ajuntament de Quart de Poblet i l'Agrupació 
Fotogràfica Valenciana AGFOVAL, organitzen la I Marató Fotogràfica de Quart 
de Poblet.  
 
El Ral.li fotogràfic  és una activitat nova en enguany que es realitza el dia 13 
de setembre amb una participació important, tenint en compte que era la 
primera vegada que es realitzava la activitat. 
 
L'objectiu de la marató era passar un dia amb la fotografia en Quart de Poblet . 
El tema de la fotografia va ser lliure, però es va establir un itinerari que els 
participants haurien de seguir. 
 
Les fotos es van entregar i van ser valorades pel Jurat que otorga els premis. 
 
El Consell de Joventut  realitza una exposició  amb les fotografies guanyadores 
a  la sala d'exposicions de Quart Jove, el dia 30 d'octubre  es va inaugurar 
l'exposició i es van fer efectius els premis als participants guardonats 


