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Divendres 13
19.30h ENCESA DE LLUMS DE NADAL 

Encendrem els llums que ens acompanyaran totes les festes de Nadal.

20h ACTUACIÓ DE BUDDHA’S DREAM
Música i dansa en viu d'estil etno-lounge.

Música electrònica + instruments en viu i danses 
ètniques amb un espectacular visual.

Lloc: Casa de Cultura.

Per Nadal arriben temps on ens marcam nous reptes i canvis amb el nou any. 
S'obri una nova oportunitat de pensar amb com volem i podem viure millor a la 
nostra comunitat, com ajudar als que tenim al costat i més lluny, conviure i riure, 
pensar amb el nostre entorn.

A dia d'avui tenim una gran responsabilitat com a consumidors i això és els que 
ens dona el poder de decidir: poder apostar per fer un consum responsable, 
compres de proximitat, als petits comerços, fer xarxa social, productes de comerç 
just amb les persones i els nostre medi ambient.

Des de l'Ajuntament de Puigpunyent vos desitjam de tot cor unes bones festes i 
un bon any nou 2020.
Molts d'anys !

Toni Marí Enseñat
Batle de Puigpunyent

Diumenge 15
10h MERCADET DE NADAL A PUIGPUNYENT

Lloc: plaça de l’Ajuntament
Si vols participar apunta’t a les o�cines de l’Ajuntament �ns dijous 12 o envia un 

correu electrònic a ajuntament@ajpuigpunyent.net 

17.30h CONCERT DE NADAL
A càrrec de l’escola de música de Puigpunyent

Lloc: Església de Puigpunyent

Dissabte 21
10h ARBRE DELS DESITJOS A GALILEA

Vine a penjar el teu desig a l’arbre que hi haurà a la plaça de l’Església de Galilea.
Organitza: Amics de Galilea

11.30h CONTA CONTES 
A la Biblioteca municipal, la companyia Colorin Coloradas ens contarà un conte 

en anglès “CLEA, EN EL BOSC DE CORAL”, per a tots els infants.

17.30h ARBRE DELS DESITJOS A PUIGPUNYENT
Vine a decorar l’olivera de la plaça de l’Ajuntament amb el teu desig.

Organitza: Grup d’Esplai

18.30h VISITA DEL PATGE REIAL
El patge reial recollirà les cartes dels nins i nines per fer-les arribar als 

Reis Mags d’Orient.
Lloc: plaça de l’Ajuntament
Organitza: Casal de Joves

Diumenge 22
10.30h MERCADET DE NADAL A GALILEA

Lloc: plaça de d’Església de Galilea
Si vols participar, apunta’t a les o�cines de l’Ajuntament �ns dijous 19 o envia un 

correu electrònic a ajuntament@ajpuigpunyent.net 

Dilluns 23

Dimarts 24
19H MATINES A L’ESGLÉSIA DE GALILEA

23H A L’ESGLÉSIA DE PUIGPUNYENT AMB EL CANT DE L’ÀNGEL I LA SIBIL·LA. 
Tot seguit hi haurà la xocolatada tradicional amb ensaïmades.

Organitza: Parroquia de Puipunyent i Gall de Foc

Dimecres 25 i Dijous 26
18.30h QUINES

Lloc: Casa de Cultura
Organitza: Casal de Joves

Divendres 27
18h SESSIÓ DE CINEMA 

Projecció de la pel·lícula “LOS INCREÍBLES”
Lloc: Biblioteca municipal de Puigpunyent

Dissabte 28
12h TALLER EXPERIMENTAL “JUGUEM AMB NEU”
Elaboraran neu amb bicarbonat sòdic i aigua freda.

Organitza: Cristina Orte
Lloc: Plaça de l’Ajuntament

Diumenge 29
18.30h QUINES

Lloc: Casa de Cultura
Organitza: Casal de Joves

Dimarts 31
23.30h NIT DE CAP D’ANY

Celebram l’entrada d’any nou amb raïm i cava. 
Tot seguit música en directe amb el grup MADÒNA i el DJ COMANDANTE.

Hi haurà servei de bar.
Lloc: plaça de l’Ajuntament

Dimecres 1
18.30h QUINES

Lloc: Casa de Cultura
Organitza: Casal de Joves

Dissabte 4
SORTIDA A L'AUDITÒRIUM DE PALMA A VEURE L’ESPECTACLE 

“EL TRENCANOUS” DEL BALLET DE MOSCOU

El Trencanous és una de les obres més benvolgudes pel públic, compta amb la música 
insuperable del compositor més admirat de música per a ballets: el gran Piotr Tchaikovsky. 

És una obra plena de fantasia; els protagonistes Clara i el Trencanous ens transporten 
a un conte fantàstic ple d'aventures i ens delecten amb danses sublims gràcies a la 

coreogra�a original de Marius Petipá.
Apuntar-se a les o�cines de l’Ajuntament �ns dia 30 de desembre. Preu 20€ l’entrada. 

L’Ajuntament posa a la vostra disposició un autocar. 
Sortida a les 19h a la plaça de l’Ajuntament.

Diumenge 5
ARRIBADA DEL REIS MAGS D’ORIENT

18h a Galilea
19.30h a Puigpunyent

Després de la salutació de les Majestats els Reis Mags d’Orient a la plaça, 
es dirigiran a l’Església i tot seguit començarà l’entrega de regals a les cases.

*Divendres dia 3 de les 20h a les 22h podeu anar a es Racó (plaça de l’Església) 
a apuntar-vos.

Dilluns 6
18.30h QUINES

Lloc: Casa de Cultura
Organitza: Casal de Joves

*Els bene�cis de les quines aniran destinats al viatge cultural que faran els joves el 2020.

L’AJUNTAMENT PUIGPUNYENT 
US DESITJA UN  

GENER 2020

DESEMBRE 2019

11h i 12.30h TALLER DE MANUALITAT 
“ESTRELLES DE NADAL”
Manualitat a realizar amb materials del bosc. 
Hi haurà 2 torns per realizar el taller, màxim de 12 infants.
Organitza: Cristina Orte
Lloc: Casa de Cultura


