és época de felicitat

BON
NADAL
E l P ine ll d e B ra i, més viu qu e ma i!

AGENDA DE NADAL
DEL PINELL DE BRAI
Ajuntament del Pinell de Brai

´

PROGRAMA D'ACTES
E l P in e ll de Br a i, m é s viu q ue ma i!
Omplim l' arbre de Nadal de la plaça dels millors desitjos! Els
xiquets i xiquetes de l' escola penjaran els seus, però tu també hi
pots participar a partir del dia 16 penjant els teus desitjos.
Desitgem el bo i millor per tothom!

Divendres 17
Superaniversari del pub La Puça! 31 anys d' alegria a la Puça.

Dissabte 18
17:30 h Tarda per als més menuts: xocolatada i espectacle de
bombolles, a càrrec del Dr. Bombolla (18:00h). L' entrada a
taquilla són 8€ i l' entrada anticipada 6€.
Activitat organitzada per l' AMPA.

Diumenge 19
16:30 h El Pinell amb la Marató, enguany per la salut mental.
Bingo de col·laboració a la Pianola, a càrrec de l' Associació de
Jubilats i Pensionistes.

Dimarts 21
18:00 h Concert de Nadal de l' Escola de Música. Ens
delectaran en la seua música els alumnes de sensibil ització i
iniciació, el conjuntet i la banda.
El concert serà a la Pianola

Dijous 23
Festival de Nadal per als xiquets i xiquetes de l' Escola Bressol
Els Tracalets i els seus familiars. Ens visitarà el Pare Noël i
farem cagar el tronc.

Divendres 24
18:00 h Benvinguda al Pare Noël a la Societat. Porta la teua
carta per demanar els regalets!

Dimecres 29
A partir de les 16:00 h Parc de Nadal amb inflables, taller de
globoflxia i xocolatada. Amb la col·laboració de les quintes i els
quintos. Vine que xalarem!

Divendres 31
10:00 h Taller de teatre (R)evolucionem el gènere! es
treballarà el gènere, mitjançant el joc teatral, amb la
Companyia SINERGIA. Per a xiquets i xiquetes de 4 a 12 anys, a
la Pianola, de 10:00h a 12:00h. Incripcions a l' Ajuntament

Dilluns 3
18:00 h Visita dels patges dels Reis Mags d' Orient a la Pianola
i recollida de cartes. Porta la carta escrita amb bona ll etra i
sense faltes. Els patges la faran arribar als Reis

Dimecres 5
18:00 h Cavalcada dels `Reis pels carrers del poble
acompanyats dels grallers de l' Ull del Bou. A continuació els
Reis Mags repartiran els regals. Si no t' has portat gaire bé,
potser et regalaran una mica de carbó!

Estes festes, regal a Pi nel l !
Sigues feliç, sembra la Pau, il·lusiona't d’amor,
cull alegria, obre el nou any amb un gran
somriure i abraça el poble

EXPOSICIÓ DE PESSEBRES
Els pessebres es podran
veure a diferents llocs
del Pinell, del dia 12 de
desembre al 9 de gener

Creu Roja Joventut demana col·laboració en la Campanya de Joguines.
Podeu aportar una joguina nova a les oficines de l'Ajuntament de dilluns a divendres de
10:30 h a 13:00 h, o fer el vostre donatiu a través dels Talonaris Solidaris que trobareu a la
Llibreria Loteries i Tabacs Isabel.
Per més informació de la Campanya 977402222 (matins)

