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És la capital de província espanyola situada a major altitud,
1.130 metres sobre el nivell del mar.
Dades d’interés:
Oficina de Turisme: Plaça de la catedral, 4.
Tel.: 920 211 387.
Taxis. Tel: 920 211 959/ 920 220 149.
Estació de tren: Av. José Antonio, s/n.
Tel.: 902 240 202.
Estació d’Autobusos: Av. de Madrid, 2.
Tel.: 920 220 154.
Allotjaments econòmics:
Hostal Belles: c/. Cavallers, 19.
Tel.: 920 212 910 www.hostalbellas.com
Hostal Casa Felipe: Plaça de la Victòria, 12.
Tel.: 920 213 924.
Hostal Jardí: c/. Sant Segon, 38.
Tel.: 920 211 074.

Declarada Patrimoni de la Humanitat per
la UNESCO guarda zelosament grans
tresors històrics com ara la seua famosa
muralla, la seua construcció es va iniciar
en el 1090, i és la més antiga i millor
conservada d’Espanya. Altres monuments
dignes de ser esmentats són: la catedral
amb mescla d’estil romànic tardà i gòtic
espanyol i els quatre pals, antic calvari
amb vista a tota la ciutat.

L’hivern, a pesar de les baixes temperatures
de la zona, és una bona època per a visitar
Àvila perquè el paisatge que trobem de
camí és realment preciós, sobretot, en
dies de neu i la ciutat presenta un encant
molt especial, ideal per a perdre’s pels
seus carrers i delectar-se als seus bars.
Les festes més sonades són les que se
celebren a l’octubre en honor a la Mare
de Déu de Sonsoles i la seua Setmana

Santa. Entre l’artesania típica destaquen
els treballs en pell i la ceràmica. I quant
a la seua gastronomia no podem oblidar
l’olla morañega, el gaspatxo i les coneguts
i dolces gemmes de Santa Teresa.
Text i fotografies: Ana Mª Rodríguez Edo

Les Noves Generacions del PP
de Mislata van visitar el Bioparc
Els jóvens de Noves Generacions del Partit Popular de Mislata van
organitzar una visita el passat 15 de novembre per a conéixer de
prop el Bioparc. Durant tot el matí el grup de viatge va poder
disfrutar d’una manera didàctica del món animal que habita en
les recents instal·lacions de la ciutat de València.
En la visita, a més d’alguns dels integrants de l’associació juvenil del
Partit Popular de Mislata van estar presents l’alcalde de la localitat,
Manuel Corredera, el regidor de Joventut, Jaume Bronchud, i una
representació de regidors i simpatitzants del partit que van voler
compartir també la jornada de convivència.
“Hem volgut disfrutar d’una visita cultural i didàctica amb els
nostres companys d’associació i amb aquells jóvens de Mislata que
han volgut participar amb nosaltres d’una visita molt especial que
molt probablement repetirem més avant”, explicava la presidenta
local de Noves Generacions, María Moscardó.

L’activitat consta d’un sopar amb entrepà de pa, oli i sal, una peça
de fruita i aigua. El preu del sopar és de 5 € i els diners recaptats
aniran a parar a la Fundació Cáritas de Mislata.
A més, passarem una bona estona amb amics, coneguts i
coneixerem nova gent. Si estàs interessat envia un correu electrònic
a nnggmislata05@hotmail.com.
Noves Generacions de Mislata

NOVES GENERACIONS ORGANITZA UN SOPAR DE LA
FAM PEL NADAL
El dia 11 de desembre Noves Generacions del Partit Popular de
Mislata organitza “El sopar de la fam”. L’esdeveniment tindrà lloc a
les 21.30 h a la seu del partit (Plaça Constitució 6, baix), al costat de
l’Ajuntament i a ella queden invitats tots els jóvens del municipi.

Tractament contra la SIDA: 36 milions de persones en llista d’espera.

