
 

 

              ORGANITZA: 

    Totes les entitats del Poble 

 

       COL·LABORA: 

          
A la cavalcada podreu disfrutar de caramels sense gluten 

 

                
 
 

BONES FESTES 

 

 

MARATÓ TV3 

i FESTES NADALENQUES 

Pira 2019-2020 
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Dissabte 14 desembre 
18:00h Encesa de l’arbre de Nadal a la 
plaça de l’església amb les decoracions fetes 
per l’Associació de Jubilats. 
Aquest any, l’Associació de Jubilats i 
Pensionistes de Pira, ha organitzat la venda 
dels mitjons solidaris decoratius de Nadal 
al preu de 1 x 3€ / 2 x 5€.  
Agrairem la vostra col·laboració per a fer que 
la festa sigui molt més gran i poder gaudir, 
entre tots, d’una bona tarda i recollir molts 
diners per la Marató. 
A continuació, xocolatada i bingo solidari 
al Casal Pirenc. Preu de la xocolata amb coca 
i cartró de bingo: 3€. 
 
“Organitza: Jovent de Pira, Associació de 
Jubilats i Societat de Caçadors” 
“Col·labora: Ajuntament de Pira” 
 

 
***************************** 

 

FESTES NADALENQUES 

Divendres 20 de desembre 

11:00h al Pavelló Municipal. 
El patge carter recollirà les cartes de tots els 
nens i nenes de Pira, tot seguit el festival de 
l’Escola Antoni Tous. Es farà el sorteig de 2 
lots. Tothom hi és convidat.  
 

 

 

Dimecres 25 de desembre 
12:00h a l’Església de Pira, Missa de Nadal 

 

Divendres 27 de desembre 
Diver-park al Pavelló Municipal 
Dia d’inflables per a petits i joves. 
Horari: d’11:00-13:00 i de 16:00 a 19:00h. 
Acte gratuït 
Organitza: Ajuntament de Pira 
Col·labora: Sorea 
 
 

Dies 27, 30 i 31 de desembre i 2, 

3 i 5  de gener Casal de Nadal 
De 16:00 a 18:00h Activitats Infantils al 
Casal Pirenc. Preu 20€ nen/a  
El dia 5 es farà l’assaig general pel matí. 
Assaigs de balls i realització dels decorats del 
dia de Reis, jocs i activitats diverses. 
Per apuntar-se, us podeu adreçar a qualsevol 
membre de l’AMPA de l’escola, data màxima 
14/12/19. 
Organitza: AMPA Antoni Tous 

 

Dissabte 4 de gener 

22:30h al Magatzem Municipal admissió de 
presents pels reis mags d’orient.  
Preu: 5€ per nen/a (sense límit de regals).  
 

 

 

Diumenge 5 de gener 
CAVALCADA DE REIS 
 
SSMM Reis Mags d’Orient arribaran a les 
18:00h al Local dels Jubilats i seran rebuts 
per les autoritats municipals. A continuació 
es dirigiran unes paraules a tots els 
assistents. Tot seguit la cavalcada es dirigirà 
cap al Pavelló Municipal on els nens i nenes 
oferiran un espectacle nadalenc a SSMM els 
Reis. Un cop finalitzat, els veïns/es de Pira 
rebran els reis a les seves llars i seran 
obsequiats amb tota la màgia, il·lusió i els 
regals tant desitjats. 
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