6

6

6

7 de desembre

26 de desembre

Encesa de Llums i III Xocolatada Infantil
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A les 17.30 h Passacarrer des de la part alta del Passeig fins al Pla,
amb el Mal Passet.

8 de desembre

Festa de la Corriola a Santa Bàrbara

Col·laboren els centres Juniors MD de Cocentaina i Mal Passet.
Organitza Ajuntament de Cocentaina - Regidoria de Tradicions

Concert de Nadal de l'Orquestra Filharmònica de la
Universitat d'Alacant
A les 20 h al Centre Cultural El Teular.
Organitzen Seu Universitària UA i Ajuntament de Cocentaina.
Entrada gratuïta

6
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Teatre "El Cortijo de la Copla"

A càrrec del grup de teatre El Patronat. A les 19:30 h al Centre
Cultural El Teular. 5€ per entrada.

+16 de desembre 6
###
6#+
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Concert de Nadal del Cor Just Sansalvador
A les 12:00 h a l’església Santa Maria. Entrada lliure

Festival de Nadal A3 Danza

6
6
6
22 de desembre

6

A les 18:30 h al Centre Cultural El Teular

6

6

6

Concert de Nadal del Cor i Rondalla L’Amistat
A les 19:00 h al Centre Cultural El Teular.
Entrada lliure

6
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Concert “La Porta de Nadal”
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6

6
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A les 12:00 h al monestir de la Mare de Déu. A càrrec del Cor de
6
6
Cambra Discantus

+
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Ràdio: 25 anys de la Casa de la Joventut

6

6

31 de desembre

*+#

Home de les Orelles

Vine a conèixer l’home que té més orelles que dies li queden a
l’any amb l’actuació de Dani Miquel. A les 11:30 h al Pla de la
Font. Organitza Ajuntament de Cocentaina.

Arribada de l’Emisari Reial dels Reis Mags

6*
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Arreplegarà les cartes dels xiquets i xiquetes de Cocentaina. A
les 19 h al Passeig del Comtat.

3 de gener

6
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Torneig de “La Fallera Calavera”

A les 12 h tindrem des de les ones de Ràdio Cocentaina i en
directe una taula rodona del que han estat aquests 25 anys
d’existència de la Casa de la Joventut al nostre poble. Des dels
seus inicis fins ara parlarem amb alguns dels protagonistes
d’aquests anys.

A la Casa de la Joventut, a les 18 h. Apunta’t al segon campionat del joc de cartes valencià més de moda (també pots vindre
a vore l’ambient) i guanyar premis del joc (1 camiseta, 1 pack
expansió, una novel·la i 2 cartes extraordinàries). Inscripció prèvia
gratuïta a la Casa de la Joventut. Places limitades.

Tallers de Hama Beads i Xapes

Presentació i contacontes del llibre infantil “La
Bruixa Xocolata i els monstres mostosos”

6 6

Repetim els tallers amb més èxit de tots els nadals. Farem les
nostres pròpies figures i xapes d’agulla personalitzades amb les
figures i les imatges que vulguem (i després ens les endurem a
casa). Enguany seran el 27 i el 28 de desembre, a la Casa de la
Joventut i des de les 16:30 h. La participació és gratuïta i no cal
fer inscripció prèvia.

6

A les 20:30 h a l’església Santa Maria. Organitzat pels Juniors MD
Generació Oberta.

#

6

Bus al Festivern

Vas al Festivern? Enguany et duem nosaltres! T’oferim el bus per
anar al festival amb el qual tancar l’any. Tindrem l’eixida el 28 o
29 de desembre (depenent de la demanda) i la tornada l’1 de
gener. Consulta’ns les hores. Places limitades i gratuïtes.

1 de gener

A les 17 h teniu una cita amb les manualitats nadalenques. Els més
menudets i menudetes podran passar la vesprada a la Casa de la
Joventut amb aquest divertit taller. Les places són limitades i cal fer
una inscripció prèvia i gratuïta.

6

28 de desembre

Festival de Nadaletes

623 de desembre
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Taller de manualitats

++
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Els dies 26, 27, 28 i 31 de desembre i el 2, 3 i 4 de gener els més
menudets i menudetes (des de 2n d’Infantil), podran gaudir dels
matins més divertits a la Casa de la Joventut. L’Escola de Nadal
tindrà l’horari de 9 a 13:30 h i els xiquets i xiquetes gaudiran de
nombroses activitats per a passar aquests dies molt entretinguts. Les
places són limitades i el preu d’inscripció és de 52,50.

27 de desembre

13 de desembre

15 de desembre

Escola de Nadal

6

6
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6 a les 19 h
A la Casa de la Joventut i el divendres 28 de desembre
et proposem un nou misteri a resoldre amb l’Escape Room que tant
d’èxit va tindre l’any passat. Una sèrie d’assasinats i una nova
6 el
víctima a la qual salvar. Podreu resoldre l’enigma i atrapar
culpable amb les pistes que tenim? T’apuntes?
Inscripció prèvia gratuïta a la Casa de la Joventut (des de 14
anys). Places limitades.

6

6
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A les 17 h a la Biblioteca.

5 de gener

6

Escape Room “El asesino de Lock City”

6

6

6Visita del6Patge Reial

6

6

A les 15 h el Patge Reial ens visitará a la Plaça de l’Església

Visita dels Reis Mags

(Juniors MD Sol Sortit) A les 15 h, abans de la cavalcada
podrem visitar les SSMM Reis Mags d’Orient, a l’església del
Salvador

6

Cavalcada del Reis Mags

A les19 h al Passeig
6 del Comtat
666de gener6

6

Concert de Cap d’Any de l’Ateneu Musical

A les 12:00 h al Centre Cultural El Teular. Entrada lliure

Duranrt aquest Nadal...

6 6

6 6 6 Raconet
+ + Nadal Contestà
del 7 de desembre al 6 de gener

Exposició de llibres per demanar-los en la
carta dels reis.

Concurs fotografia “Retrats de Nadal”

+6 + + +#
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Amb l’ambientació d’un gran Photocall amb una bonica imatge de
Cocentaina qualsevol persona interessada podrà personalitzar les
seues fotografies per a participar en el concurs de fotografia
“Retrats de Nadal”. Tota la informació en www.cocentaina.es
1r premi. (Un viatge) A la millor foto.
2ns Premis. (Xec de 100€ per a gastar en el comerç minorista de la
localitat.) Foto més divertida, Millor foto familiar, Millor foto infantil i
Foto més original

Del 10 al 21 de desembre a la Biblioteca

Vesprades a la Casa de la Joventut

Com sempre, a banda de les activitats programades, durant les
vesprades de Nadal teniu la possibilitat de fer més coses a la
Casa de la Joventut: videojocs, futbolí, jocs de taula...
Consulteu-nos els horaris.

*És imprescindible que apareguen motius nadalencs, bosses, paquets o elements
personalitzats d’algun comerç de la localitat.

IV Mostra Internacional Art Compromés
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Palau Comtal
Organitzada pel Col·lectiu Art Local Cocentaina Exposició i
venda a benefici de Projecte Somriures

6

“Els Menuts a Gaudir i el Majors a Comprar”

6

Espai infantil amb jocs, tallers, activitats… amb la finalitat que els
més menuts puguen gaudir del Nadal mentre els seus pares van de
compres.
22, 23, 29, 30 de desembre, 4 i 5 de gener. De 10 a 14h.

+
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Exposició “Imatges de l’Antigor V. Dones
# # # 6#+ 1915-1920”
6

Música, Teatre i Diversió

Desembre i gener a la Sala d’Actes del Centre Social Real Blanc
Exposició del Centre d’Estudis Contestans amb fotografies de
Rafael Camps

6
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El Nadal no s’acaba ...
# + +6III Fòrum Jove
6
6

6

Els6 ajuntaments
Muro, Alcoi, Ibi, Banyeres
6Mariola
6 de Cocentaina,
6
6 de
i Onil et proposem aquest tercer Fòrum Jove. El dissabte
6

12 de gener serà un dia per a la participació juvenil i per
escoltar el que volen els joves de les nostres comarques. Aquesta
tercera edició es realitzarà a Cocentaina i molt prompte vos
informarem en les xarxes socials i als vostres instituts.
66
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Curs de Fotografia

+++

Diumenge 23 de desembre a les 19.00 h “Les aventures d'un
Pingüí en Nadal”. Teatre musical.
Dilluns 24 de desembre a les 12.00 h “Ai, Pep, Ai, Pep: Botifarra
canta nadales valencianes.”
Dissabte 29 de desembre a les 19.00 h “Les aventures nadalenques de Lucky i la seua companyia”. Música de Nadal.
Divendres 4 de gener a les 19.00 h “El viatge de la bruixa Eloise”
Músical infantil.

Compres nadalenques amb xecs regal

L’associació de Comerç El Comtat presenta un sorteig amb un
xec regal de 300€ i set xecs regal de 100€ per a gastar al
comerç i l’hostaleria de l’associació.

6

del 7 de desembre al 6 de gener

Raconet Nadal Contestà

Obrim ja la inscripció en el curs de fotografia que t’oferim de la
mà de l’Agrupació Fotogràfica Contestana. El cap de setmana
del 25 i 26 de gener podràs assabentar-te un poc més de
les tècniques bàsiques de fotografia i a traure profit de la teua
càmera. El preu d’inscripció és de 25 € i les places són
limitades.

Nadal
Contestà

6+

Passeig del Comtat, 1
Cocentaina

