L’AJUNTAMENT D’ALCALALÍ
VOS DESITJA BONES FESTES

DESEMBRE
Dissabte 12
♦ 16 a 18:30h: Taller de Safates pintades. Organitzat per les Mestresses de
Casa a la seu de l'Associació (Carrer Sequeret, nº2). Col · labora
Ajuntament d'Alcalalí.
♦ 17h: Taller infantil per a fer adorns per l’arbre de Nadal de la Plaça. Es
realitzarà al Centre Cívic.
♦ Encesa de les llums de Nadal al nostre poble.

Dissabte 19
♦ 18:30h: Audició de Nadal de l’Escola de Música de Castells de Castells a
l’Edifici Multiusos.

Dimecres 23
♦ 15 a 19h: Jornada de Multiesport al Poliesportiu Municipal. Inscripcions a
l’Ajuntament fins el 18 de desembre. Dirigida als xiquets i joves de 3 a 18
anys.

Dijous 24
♦ 9:30 a 13h: Taller de Nadal "Instrument musical nadalenc” a l’Aula de
Cultura (Carrer Escoles) per als xiquets de 3 a 12 anys. Inscripcions a
l’Ajuntament fins el 18 de desembre.

Diumenge 27
♦ Cursa de Nadal. A la Plaça de l’Ajuntament a les 17:30h (0’5km per als
xiquets) i a les 18h (3’5km per a totes les edats). Inscripcions (3€) a
l’Ajuntament fins el 22 de desembre. Acudiu disfressats: hi haurà premi a la
millor disfressa individual i de grup! En acabar, "xocolatada" per a tots els
participants a la mateixa plaça.

Dies 28,29 i 30
♦ 9:30 a 13:30h: Escoleta de Nadal a l’Aula de Cultura (Carrer de les
Escoles) per als xiquets de 3 a 12 anys. Inscripcions a l’Ajuntament fins el
dia 18 de desembre.

Dimarts 29
♦ 17h: Trobada de Júniors de la Vall de Pop a la Plaça de l’Ajuntament per
cantar nadalenques per tot el poble.
♦ 19h: Arribada del Patge Reial a la Plaça de l’Ajuntament. Els xiquets
podran portar-li material escolar per a fer una donació benèfica.

GENER
Dissabte 2
♦ 18h: Cinema al Centre Cívic. Comèdia per a tots els públics.

Diumenge 3
♦ 18h: Pel·lícula per a l’Associació de Jubilats i Pensionistes al Centre Cívic.
♦ 17h: 1r Torneig de la Fallera Calavera a l’Edifici Multiusos.

Dimarts 5
♦ 19h: Arribada dels Reis Mags a la Plaça de l’Ajuntament. El repartiment de
regals tindrà lloc a l’Esglèsia Parroquial.

