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16, 19 i 20 de desembre: SETMANA SOLIDÀRIA

S.M. REIS MAGS D'ORIENT:

SORTEIG DE LOTS PER LA MARATÓ: venda de tiquets del dia 9 al 16 de

21 de desembre: Visita dels PATGES REIALS

10 h. a 13 h. Sorteig el dia 16 a porta tancada i retransmès per Instagram

als infants de l'escola Ramon Farrerons i de l'escola bressol Los Vailets.

@donesflordelis

Organitza l'Associació de Dones Flor de Lis.

Des del 21 fins al 27 de desembre: Els PATGES REIALS deixaran les
CAGA TIÓ SOLIDARI + BERENAR

BÚSTIES REIALS a Bell-lloc per tal de recollir totes les cartes per a Ses

Activitat per torns de 6 persones: dissabte 19 de 16:00 h. a 17:30 h. i

Majestats els Reis d'Orient.

diumenge 20 d'11:00 h. a 13:00 h. i de 16:00 h. a 17:30 h. Entrada 3 €.

Les bústies estaran situades a tres punts diferents: PARC MUNICIPAL,

Necessari reservar el torn prèviament als telèfons 666171996 o

DAVANT DE L'AJUNTAMENT I DAVANT DEL CASAL PARROQUIAL.

661118230.
Organitzat per l’Associació de Joves Bell-lloquins i l’Esplai la Costereta.

5 de gener: ARRIBADA DE SES MAJESTATS ELS REIS MAGS
D’ORIENT.

26 de desembre: CONCERT DE NADAL

Aquest any NO es realitzarà la tradicional CAVALCADA amb motiu

APOCADIXIE XMAS: A les 19:00 h., a la S.C. R. La Cultural

de la situació sanitària.

És necessari comprar l'entrada prèviament, els dies 21, 22 i 23 de

SES MAJESTATS ELS REIS realitzaran recorreguts per tots els

desembre d'11:00 h. a 13:00 h, al hall de l'ajuntament. Preu cadira: 2

carrers del poble per tal que els puguin veure des de totes les cases.

L'import recaptat anirà destinat a la Marató de TV3.

No es durà a terme cap acte a la Pl. Lluís Companys i tampoc a la
Pl. Major, així doncs, us demanem que per tal d'evitar

27 de desembre: A la sala la Cultural ÉS NADAL:

aglomeracions, no hi acudiu.

ANIMACIÓ INFANTIL AMB EL GRUP "DE VIATGE": a les 16:30 h.

S'informarà de com es desenvoluparà la rebuda de SES

CONCERT JOVE AMB EL GRUP DE VERSIONS "BANDA NEON": a les

MAJESTATS ELS REIS a través de la Comissió de Reis de

20:00 h.

Bell-lloc i de l'Ajuntament.

És necessari reservar l'entrada gratuïta per aquests actes, trobareu tota la
informació a través de la pàgina web o de les xarxes socials de l'ajuntament.

Tots els actes que s'han programat compliran i s'ajustaran a la normativa vigent
contra la pandèmia. Es demana que es respectin totes les mesures sanitàries de
prevenció. Aforament limitat en tots els actes de La Cultural.
L'Ajuntament i les entitats organitzadores es reserven el dret de modificar els
actes i/o horaris d'aquest programa.

