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ActivitatsDIMARTS 18  
 
- 11:45 h Cantada de nadales pels carrers del poble amb els xiquets i
xiquetes de l'Escola CEIP Cèsar Martinell (El recorregut comença a
l'Ajuntament)  
 
- 18:30 h Festival de nadal de l'Escola CEIP Cèsar Martinell, a la Pianola 
  
DIVENDRES 21 
 
- 12:30 h Els alumnes d'Educació infantil i Cicle Inicial faran cagar el
tronc, a l'Escola CEIP Cèsar Martinell  
 
- 18:00 h Festa de Nadal dels Tracalets, a la Llar d'Infants  
 
DISSABTE 22  
 
- Dinar de germanor de l'Associació de Jubilats i Pensionistes  
 
DIUMENGE 23 
 
- L'Associació Esportiva Cota 705 i la Federació d'Entitats Excursionistes
de Catalunya conviden a participar a la jornada " camins de muntanya al
Pinell" on es farà neteja del sender de Santa Magdalena. Qui s'hi vulgue
inscriure s'ha de posar en contacte en algun membre de l'Associació
Esportiva Cota 705. 
 
DILLUNS 24, la nit de Nadal 
 
- 16:00 h Rebuda del Pare Noël, amb caramelets per endolcir l'arribada
de la Nit de Nadal, a la Societat 
 
- 21:00 h Missa del Gall, a l'església parroquial 
 
- 1:00 h Discomòbil a la Societat amb DJ Blai, organitzada pel Club de
Futbol Pinell 



DIMARTS 25, el dia de Nadal 
 
- 10:15 h Missa de Nadal, a l'església parroquial 
 
- 17:30 h Bingo (+bacanal de bingo) organitzat per l'Associació
Pinellart  
 
DIMECRES 26, Sant Esteve 
 
- A l'hora de dinar, avui toca canelons 
 
DIVENDRES 28, Dia dels Sants Innocents 
 
- Avui la cosa va d'innocentades. Vés en ull a vore si te penjaran una
bona llufa a l'esquena 
 
- 18:00 h Inauguració de la I mostra d'art jove del Pinell, al Centre
Polivalent, en vins i punxadetes organitzat per l'Associació Pinellart 
 
DISSABTE 29  
 
- I mostra d'art jove del Pinell, al Centre Polivalent 
 
- 16:00 h Parc de Nadal i xocolatada, amb la col·laboració dels quintos
i quintes, per a les xiquetes i xiquets de totes les classes, al Pavelló.
Tindràs atraccions inflables i multijocs humans on tu seràs el
protagonista. Si t'has sentit mai com si fosses una fitxa vine que ja
voràs com xalaràs.  
 
- 20:00 h Missa, a l'església parroquial 
 
DIUMENGE 30 
 
- 10:15 h Missa de 50è, 25è i 1r any de casats, a l'església parroquial 
 
- I mostra d'art jove del Pinell, al Centre Polivalent 
 
 



DILLUNS 31, la nit de Cap d'Any  
 
- 01:00 h Ja pots deixar lo raïm que la música de festa ja està aquí
amb la discomòbil a la Societat amb DJ Robert i DJ Fantástico
Estelar, organitzada pel Club de Futbol Pinell 
 
DIMARTS 1, Cap d'Any 
 
- 10:15 h Primera Missa de l'any, a l'església parroquial 
 
DIMECRES 2  
 
- 16:30h Visita dels Patges Reials que et recolliran la carta. Fes
bona lletra a vore si no sabran los regalets que t'han de portar.
Farem també un taller de jocs, a la Pianola. Hi col·laboren los
quintos i quintes  
 
DISSABTE 5, la nit de Reis  
 
- 18:00 h Cavalcada dels Reis Mags d'Orient que vindran
acompanyats pels grallers de l'Ull del Bou. A la societat faran el
repartiment de tots els regals. Hi haurà algú se quedarà en una
miqueta de carbó.  
 
- 00:30 h Discomòbil, organitzada pels quintos i quintes 
 
DIUMENGE 6 
 
- 10:15 h Missa de Reis, a l'església parroquial  
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