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Encesa de llums 
Cercavila itinerant de llums i colors 

Betlem PLAYMOBIL

Eixida a les 18 h des de la plaça 3 d’abril fins a la plaça 
Major acabant el recorregut amb una Peque Disco.

Exposició al hall de l’Auditori Municipal
a partir del 13 de desembre.
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Plaça Cervantes, 17 h.23
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El Museu ix al carrer
Museu de la Rajoleria, 19 h.
Presentació de l’exposició “El Nadal a Paiporta” 
i del llibre recopilatori “El Museu ix al carrer”

Ja és Nadal! Jardins del Museu de la Rajoleria, 
d’11 a 14 h i de 15.30 a 18 h.
Tallers d’enquadernació, ceràmica, jocs populars i 
d’essències i animals encunyats.

Jocs de fusta gegants per a tota la família i 
titelles que ens contaran un conte.
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Fira de Comerc
C/ Jaume I, de 10 a 21 h.
Amb animació infantil a càrrec de 
l’Associació de Comerç.
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Teatre musical infantil
L’Auditori Municipal, 18 h
El Reino del León

29
dimecres

(preu: 3€)*

(preu: 3€)*

(preu: 3€)*

L’Auditori Municipal, 18 h
Encanto

30
dijous

Circ

Cinema familiar

L’Auditori Municipal, 18 h
Tempus Magicus Circus
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Carter Reial

Cavalcada de Reis

Porta la teua carta als Reis, de 17.30 a 20.30 h. 
Dilluns dia 3: plaça Soliera
Dimarts dia 4: plaça Xúquer

Eixida 18 h: Santa Anna fins a L’Auditori.
Arribada 19 h: L’Auditori Municipal.
Recepció dels Reis i entrega d’un regalet.

11 h i 16 h Conte interactiu “El vaixell del meu oncle Federico”
12 h i 17 h Titelles “El vestit nou de l’emperador”
13 h i 18 h Animació lectora “L’Acadèmia dels Nocturns”
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Compra als comerços adherits a la campanya 
i aconsegueix tiquets per a pujar gratuïtament.

Plaça Major, 20 h.
Sant Silvestre solidaria
Inscripcions fins al 29 de desembre: mychip.es 
El dia 29 en línia de meta.
2 € · destinats a Creu Roja i Cáritas.

Tallers i animacio

Xocolata i jocs gegants

del 27 al 30 de desembre

Trenet de Nadal 


