
Nadal i Reis 
El Pinell de Brai 

 

 
Per fer d’estes dates,  

uns dies especials. 

Per gaudir, 

riure, xalar 

i estimar. 

 

 



✰ Dimecres 16 de desembre  
A les 19.00 h a l ’església Parroquial del Pinell de Brai 

Concert de Nadal de l'escola municipal de Música de 

Benissanet  
 

✰ Dijous 17 de desembre  
 A les 19.00 h a la Pianola 

Festa de Nadal de l ’escola CEIP César Martinell  

 
✰ Divendres 18 de desembre 

 A partir de les 19.00 h al pub la Puça 

Anys i anys al pub la Puça, festa d’aniversari! 

 
✰ Diumenge 20 de desembre  

 A les 16.00 h a la Pianola 

Bingo a càrrec de l’associació de jubilats i pensionistes 

Nostra Casa 

 

✰ Dimecres 23 de desembre  

 A les 18.00 h a la llar d’infants 

Festa de Nadal dels Tracalets de l’escola bressol 

 

✰ Dijous 24 de desembre   
 A les 17.00 h al centre polivalent 

Visita del Pare Noël  
 A les 00.00h al bar esportiu 

Discomòbil organitzada pel  club de futbol Pinell 
 
 

✰ Divendres 25 de desembre - Nadal  
 A partir de les 17.00 h a la Pianola 

Bingo a càrrec de l’associació PinellArt 



✰ Dilluns 28 de desembre  
 A partir de les 16.00 h al poliesportiu 

Salta i xala al parc infantil, tarda d’inflables per a 

totes les xiquetes i xiquets 

 
✰ Diumenge 29 de desembre  

 A les 16.00 h a la Pianola 

Bingo a càrrec de l’associació de jubilats i pensionistes 

Nostra Casa 

 
✰ Dijous 31 de desembre  

 A les 00.00h al bar esportiu 

Discomòbil organitzada pel club de futbol Pinell 

 
✰ Dissabte 2 de Gener 

 Primera sessió a les 18.00 h i segona sessió a les 20.00 h 

Desfilada de vestits de núvia a càrrec de l’associació 

PinellArt 
Venda d’entrades a les oficines de l’ajuntament, no et quedis sense! 

 
✰ Diumenge 3 de gener   

 A les 17.00 h al centre polivalent 

Visita dels patges Reials i recollida de cartes 

 
✰ Dimarts 5 de gener   

A les 18.00 h arribada dels Reis mags d’orient 

Arribada dels Reis Mags  en una gran cavalcada de 

benvinguda! Prepareu-vos per recollir els regals! 
A les 00.00 h a la Pianola 

Discomòbil a càrrec dels quintos i quintes del 98, 

NoseKintos! 



Estes festes regala Pinell de Brai. 

Comprant al poble mantenim el comerç viu. 

Hi tenim de tot i bo! 

BON NADAL I PRÒSPER ANY NOU 

www.mesviuquemai.cat 


