
 
  

programació nadal 2017-2018

tercera edició

De l’1 de desembre a l’11 de gener 
CAMPANYA D’ACIS. Premis joves per les compres en 
comerç local
Establiments d’ACiS
Les persones entre 18 i 35 anys que par  cipen en la campanya de Nadal 
i Reis d’ACiS poden optar tant als premis generals com als premis joves 
(dos vals de 150 euros cadascun).
El sorteig  ndrà lloc el dissabte 13 de gener, a les 20.00 h, a la sala Joan 
de Joanes.
Organitzada amb l’Agrupació de Comerciants i Serveis de Bocairent (ACiS)

23 de desembre (dissabte)
TALLER. Treballs manuals de Nadal
Mercat Municipal · D’11.00 a 12.30 h · Gratuït
Organitzat amb la Regidoria Sociosanitària

24 de desembre (diumenge)
BENVINGUT, NADAL! Festa de benvinguda al Nadal amb 
infl ables i tallers
IES Bocairent (gimnàs) · De 10.30 a 13.30 h · Gratuïta
Organitzada amb la col·laboració de l’Associació de Festes de Moros i 
Cris  ans a Sant Blai, de l’IES Bocairent i dels Juniors Sant Blai Bocairent

Del 24 al 31 de desembre 
“TARDEO” NADALENC. Primera edició
Bars, restaurants i cafeteries par  cipants: L’Estació, El 
Cancell, Casa Chimo, Casa Rosa, Casa Xam, Vicentet, Sifó, 
Solbes, El Mosset, Centre Turís  c Bocairent, Rabet de 
Gat i Camping Mariola · De 18.00 a 21.00 h
Les persones entre 18 i 35 anys que facen una consumició en els 
establiments par  cipants dins de la franja horària fi xada podran 
par  cipar en el sorteig de tres premis: Pack NJoyExperiences “Mil y una 
escapadas para soñar” (1r premi, valorat en 100 euros); sopar o dinar en 
un dels establiments par  cipants (2n premi, valorat en 50 euros), i lot de 
productes  pics (3r premi, valorat en 25 euros).
El sorteig  ndrà lloc el dimarts 2 de gener, a les 19.30 h, al bar de la 
Joventut. Organitzat amb l’Associació d’Hostaleria i Turisme de Bocairent

26 de desembre (dimarts)
CINEMA. Cars 3, projecció 3D
Centre d’Interpretació Turís  ca de Bocairent i la Serra 
de Mariola · 17.00 h · 1 euro (xiquetes/xiquets) i 2 euros 
(majors de 12 anys)
Pel·lícula recomanada per a xiquetes/xiquets a par  r de 6 anys
Venda d’entrades an  cipades al Centre d’Informació Juvenil fi ns al 
divendres 22 de desembre

CINEMA. Manchester frente al mar 
Centre d’Interpretació Turís  ca de Bocairent i la Serra de 
Mariola · 19.15 h · 2 euros
Pel·lícula recomanada a par  r de 12 anys
Venda d’entrades an  cipades al Centre d’Informació Juvenil fi ns al 
divendres 22 de desembre

27 de desembre (dimecres)
VIATGE A EXPOJOVE
Eixida: 9.30 h (del CEIP Lluís Vives) Tornada: 18.00 aprox. 
· 3 euros
Inscripció al Centre d’Informació Juvenil fi ns al dimecres 20 de desembre

28 de desembre (dijous)
COMPETICIONS. Billar i futbolí
Bar de la Joventut · De 17.30 a 19.30 h · Gratuïtes
Hi haurà un premi per al guanyador o la guanyadora de cada compe  ció.
Inscripció al Centre d’Informació Juvenil fi ns al dimarts 26 de desembre

29 de desembre (divendres) 
TALLER. Introducció a la fotografi a 3D
Sala Joan de Joanes · De 18.00 a 20.00 h
Inscripció al Centre d’Informació Juvenil fi ns al dimecres 27 de desembre

Nadal Jove



Instal·lacions municipals des  nades a joves:
Bar de la Joventut
Avinguda d’Espanya (ronda Sud), s/n
De dimarts a divendres, de 17 a 20 h.
Dissabte, de 17 a 23 h.
Tancat del 23 al 30 de desembre.

Centre d’Informació Juvenil
Carrer Diputat Castelló, 9 – Tel. 96 235 50 06 
www.cijbocairent.es
Dilluns, de 9 a 14 i de 17.00 a 20.00 h.
De dimarts a divendres, de 17.00 a 20.00 h.

30 de desembre (dissabte)
MARATÓ ESPORTIU INFANTIL

X Sant Silvestre Solidària
Carrer Diputació · 11.00 h · 1 euro
Organitzada pel Club d’Atle  sme Vila de Bocairent i la Regidoria 
Ludicoespor  va amb la col·laboració d’Amas de Casa Tyrius, del Club 
Ciclista de Bocairent, d’AFAB i de la Diputació de València

Zumba
IES Bocairent (gimnàs) · De 17.00 a 17.45 h · Gratuïta
Organitzada amb la Regidoria Ludicoespor  va i la col·laboració de l’IES 
Bocairent

Esports alterna  us
IES Bocairent (gimnàs) · De 18.00 a 18.45 h · Gratuïts
Organitzats amb la Regidoria Ludicoespor  va i la col·laboració de l’IES 
Bocairent

31 de desembre (dissabte)
L’HOME DELS NASSOS. Sessió de contacontes a càrrec 
del Gran Jordiet i cercavila per a buscar l’home que té 
tants nassos com dies queden a l’any
Sala Joan de Joanes (contacontes) i cercavila fi ns a la 
plaça de l’Ajuntament · 11.00 h · Gratuït
Ac  vitat recomanada per a xiquetes/xiquets fi ns a 8 anys
Organitzat amb la col·laboració del Casal Jaume I de la Vall d’Albaida, la 
Coordinadora de la Vall d’Albaida per la Defensa i Ús del Valencià, el Grup 
de Teatre l’Arcà i el Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub

VISITA TEATRALITZADA. El Nadal a Bocairent
Plaça de l’Ajuntament · 12.30 h · 2 euros
Informació i inscripció a l’Ofi cina de Turisme (tel. 962905062 - 
bocairent@touris  nfo.net)
Organitzada per la Regidoria de Turisme amb la col·laboració de La Sària Turisme

SOPAR DE CAP D’ANY
Bar de la Joventut · De 21.00 h a 23.30 hores · 3 euros
El preu inclou beguda, aperi  u, dolços, raïm i co  lló; la resta ho haurà de 
portar qui assis  sca. 
No es podrà accedir amb begudes alcohòliques a les instal·lacions. 
En acabar el sopar, el bar de la Joventut es tancarà per a con  nuar la 
festa a la plaça de l’Ajuntament.
Inscripció al Centre d’Informació Juvenil fi ns al dijous 28 de desembre

CAMPANADES A LA PLAÇA. Animació musical per a 
celebrar l’any nou
Plaça de l’Ajuntament · De 23.30 a 2.00 h · Gratuïtes
L’Ajuntament oferirà una bossa de co  lló per als 150 primers assistents.

2 de gener (dimarts)
COMPETICIONS. Ping-pong i videojoc FIFA 2017
Bar de la Joventut · De 17.30 a 19.30 h · Gratuïtes
Hi haurà un premi per al guanyador o la guanyadora de cada compe  ció.
Inscripció al Centre d’Informació Juvenil fi ns al dijous 28 de desembre

3 de gener (dimecres)
TALLER. Galetes de Nadal
Bar de la Joventut · De 16.30 a 18.00 h · 3 euros
Inscripció al Centre d’Informació Juvenil fi ns al divendres 29 de desembre

TALLER. Dolç i salat per al Nadal
Bar de la Joventut · De 18.30 a 20.00 h · 3 euros
Inscripció al Centre d’Informació Juvenil fi ns al divendres 29 de desembre

4 de gener (dijous)
TALLER INFORMÀTIC. Sessions per a la creació i edició 
de vídeos de Youtube
Biblioteca Pública Municipal (sala Damià Mollà) · De 
17.00 a 20.00 h · Gratuït
Inscripció al Centre d’Informació Juvenil fins al dimarts 2 de gener

5 de gener (divendres)
ESPECTACLE. Circontes: circ i contes teatralitzats en un 
mateix espectacle, a càrrec d’A la Lluna, Art i Entorn
Teatre Avenida · 11.00 h · 1 euro (xiquetes/xiquets)
 i 2 euros (adults)

Ac  vitat recomanada per a xiquetes/xiquets
(fi ns a 11 anys)

Ac  vitat recomanada per a adolescents
(entre 12 i 16 anys)

Ac  vitat recomanada per a joves
(a par  r de 16 anys)

Ac  vitat recomanada per a xiquetes/xiquets i 
adolescents

Ac  vitat recomanada per a adolescents i joves


