
Desembre
Divendres 15

18:00 hores. “Jove i vell, bon parell” activitat con-
junta de l’Espai Respir i els xiquets i xiquetes de 
l’escola que participen en les activitats extraesco-
lars, es farà una exposició dels treballs realitzats.

Dissabte 16
18:00 hores. Actuació de Nadal del grup de Dan-
ses Madaleneres i la Colla de Dolçainers i Tabale-
ters Polpis, amb la participació especial del grup 
infantil de Danses Madaleneres, al pavelló cobert 
del poliesportiu municipal.

Dijous 21
11:00 hores. Arribada del Pare Noel al pavelló po-
liesportiu, que obsequiarà amb regals als xiquets i 
xiquetes del col·legi públic Albert Selma i de la lu-
doteca municipal. Els xiquets i xiquetes realitzaran 
una actuació especial.

Dissabte 23
11:00 hores. Xocolatada per a tots els xiquets i xi-
quetes del poble, a la plaça de l’església.

12:00 hores. Arribada a Santa Magdalena del 
representant de ses Majestats, el Patge Reial, 
que arreplegarà les cartes dels xiquets i xiquetes 
del nostre poble per als Reis Mags, a la capella, i 
s’exposaran els dibuixos del concurs de Nadal dels 
xiquets i xiquetes del col·legi públic Albert Selma. 
Organitzat per l’Associació Juvenil Pont de l’Agüelo 
Queixalet i amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Durant el matí es farà recollida de taps a la cape-
lla.

18:00 hores. Concert de Nadal de l’Agrupació 
Musical Santa Magdalena, al pavelló cobert del po-
liesportiu municipal. 

Dimarts 26
17:30 hores. Cine infantil. Projecció de la pel·lícu-
la “Cars 3”, a la sala de reunions i projeccions del 
pavelló poliesportiu. Organitza l’Associació Juvenil 
Pont de l’Agüelo Queixalet. L’associació proporcio-
narà crispetes per a tots els assistents.

Dimecres 27
11:00 hores. Activitats infantils al poliesportiu 
municipal a càrrec del Grup Alcozancos d’Alcalà de 
Xivert.

Dijous 28 i divendres 29
11:00 hores. Activitats infantils a la plaça Espa-
nya, organitzades per l’AMPA del col·legi públic Al-
bert Selma i amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Divendres 29
11:00 hores. Es realitzarà el III concurs de dibuix 
d’espècies cinegètiques vives, on els xiquets i xi-
quetes podran fer el seu propi dibuix. Organitzat 
per l’associació de caçadors San Lázaro i amb la 
col·laboració de la federació de caça i l’Ajuntament 
de Santa Magdalena. Lloc la Capella.

Dissabte 30
11:00 hores. Taller de globoflexia, al finalitzar es 
farà l’entrega dels premis i obsequis de la III edició 
del concurs de dibuix d’espècies cinegètiques vi-
ves, amb globotà final. Organitzada per l’associació 
de caçadors San Lázaro, amb la col·laboració de la 
federació de caça i l’Ajuntament de Santa Magdale-
na. Lloc la capella.

Diumenge 31
16:00 hores. A la plaça Espanya, es donarà inici a 
la caminada popular Sant Silvestre, pels carrers 
de la localitat, per a tots els públics. Inscripció a la 
sortida, amb regals per als participants i xocolata-
da per a tots i totes.

21:00 hores. Sopar de germanor per a tot el poble 
al pavelló poliesportiu, amb el “TRIO HURACÁN”.

24:00 hores. A la plaça Espanya es convoca a tots 
a l’inici de la festa de fi d’any, amb les 12 campa-
nades, que tindrà la seua continuïtat al pavelló po-
liesportiu, amb la festa cotilló per a tot el poble. En-
trada gratuïta.

Gener
Dimecres 3

11:30 hores. Partits de futbol sala al poliesportiu 
municipal amb els xiquets i xiquetes que participen 
en les activitats de infantils.

17:30 hores. Cine en família. Projecció de la pel·lí-
cula “Tadeo Jones 2: El Secreto del Rey Midas” 
per a tota la família a la sala de reunions i projec-
cions del pavelló poliesportiu. Organitza l’Associa-
ció Juvenil Pont de l’Agüelo Queixalet. L’associació 
proporcionarà crispetes per a tots els assistents.

Dimecres 3 i dijous 4
11:00 hores. Activitats infantils a la plaça Espa-
nya, organitzades per l’AMPA del col·legi públic Al-
bert Selma i amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Divendres 5
19:00 hores. Visitaran el nostre poble els Reis 
Mags d’Orient, esperem que amb molts regals, en 
una jornada màgica plena d’il·lusió per a xiquets i 
majors.

Programació de 
Nadal 2017
AJUNTAMENT DE SANTA MAGDALENA DE POLPÍS


