
PASTÍS DE MONIATO 
ACTIVITATS NADALENQUES 

2012 

    AJUNTAMENT DE BENISSA 

REGIDORIA  DE  JOVENTUT 



Exposició de Cartells, Fotos i Dibuixos Infantils de Moros i Cristians, al Centre 

d'Art Taller d' Ivars del 30 de novembre al 4 de gener. (Associació de Moros i 

Cristians de Benissa i Regidories  de Cultura i Festes) 

 

Exposició del Betlem nadalenc, al Centre d'Art Taller d'Ivars del 2 de desembre 

al 4 de gener. (Regidoria  de Cultura) 

 

Exposició 30 anys del Certamen de Pintura S.Soria – Vila de 
Benissa, al Centre d'Art Taller d'Ivars del 5 de desembre al 4 de gener. (Regidoria  

de Cultura) 

 

Exposició del Concurs de Targetes Nadalenques, a la sala d’exposicions del Casal 

Jove, del 14 de desembre al 4 de gener. Inauguració, lliurament de premis del 

Concurs de Targetes Nadalenques i del Concurs de Relats Curts de Nadal i lectura 

del relat guanyador, el divendres 14, a les 18.00h. (Regidoria de Joventut) 

Actuació de Nadal de Sifasol, al Saló d’Actes del Centre Cultural, el divendres 14 

de desembre. (Col·labora Regidoria de Cultura) 

 

Mercat de Nadal, a la glorieta Dolores Piera, dissabte 15 i el diumenge 16 de 

desembre, d'11.00h a 14.00h. i de 17.00h a 21.00h.. Allí podràs trobar el pessebre, 
la granja del Betlem, l'ambaixador reial, carrussel de ponis, música, 
balls i tallers infantils (Regidoria de Participació Ciutadana) 

 

Tallers “Menuts Artistes: 30 anys del Certamen de Pintura S.Soria, impartit per 

José Juan Porres, al  Centre d’Art del Taller Ivars, el dissabte 15 de desembre. 

Informació i inscripcions fins al 12 de desembre en el Centre de Cultura, al telèfon 

965731987. Places limitades. (Regidoria de Cultura) 

 

Concert de Nadal, a càrrec de la Coral Benissenca, al Centre d'Art Taller d'Ivars, 

el dissabte 15 de desembre a les 20.00h. (Coral Benissenca i Regidoria de Cultura) 



Betlem Itinerant, diumenge 16 de desembre: 

A les 17.00h.: Estampes vivents pel carrer Puríssima. 

A les 17.00h.: Concentració dels participants al Centre Social Bèrnia.  

A les 17.30h.: Eixida del Betlem Itinerant. Passarà pels carrers de Benissa 

fins a arribar al Portal ubicat a la plaça.  

En finalitzar, l'Ambaixador reial recollirà les cartes dirigides a Ses 
Majestats els Reis Mags d'Orient, i se servirà xocolate a la glorieta 

Dolores Piera. (Regidoria de Participació Ciutadana i Associacions) 

 

Teatre Infantil “Cançó de Nadal” per Tramant Teatre, al saló d'actes 

del Centre Cultural, el diumenge 23 de desembre, a les 12.00h. (Regidoria 

de Cultura) 

Taller “Targeta de Nadal i Any Nou”, a la sala polivalent del Casal Jove, 

el dimecres 26 de desembre, de 10.00h. a 13.00h. Informació i 

inscripcions, al Casal Jove. (Regidoria de Joventut) 

 

Conta Contes “La Reina de las Nieves”, a la sala polivalent del Casal 

Jove, el dimecres 26 de desembre, de 16.00h. a 18.00h. Informació i 

inscripcions, al Casal Jove. (Regidoria de Joventut) 

 

Taller “Clauers amb motius nadalencs”, a la sala polivalent del Casal 

Jove, el dijous 27 de desembre, de 10.00h. a 13.00h. Informació i 

inscripcions, al Casal Jove. (Regidoria de Joventut) 

 

Vesprada de Nadales, música, balls, a la sala polivalent del Casal Jove, 

el dijous 27 de desembre, de 16.00h. a 18.00h. Informació i inscripcions, 

al Casal Jove. (Regidoria de Joventut) 



Concert de Nadal, a càrrec de l'”Orquesta de Jóvenes” de la província 
d'Alacant, al Centre d'Art Taller d'Ivars, el dijous 27 de desembre a les 

20.00h. (Diputació d’Alacant  i Regidoria de Cultura) 

 

Taller “Garlanda per a portes”, a la sala polivalent del Casal Jove, el 

divendres 28 de desembre, de 10.00h. a 13.00h. Informació i 

inscripcions, al Casal Jove. (Regidoria de Joventut) 

 

Rebosteria Nadalenca “Trufes de xocolate”, a la sala polivalent del 

Casal Jove, el divendres 28 de desembre, de 16.00h. a 18.00h. Informació 

i inscripcions, al Casal Jove. (Regidoria de Joventut) 

Taller “Ninots de Nadal”, a la sala polivalent del Casal Jove, el dilluns 31 

de desembre, de 10.00h. a 13.00h. Informació i inscripcions, al Casal Jove. 

(Regidoria de Joventut) 

 

Vesprada de Nadales, música, balls, a la sala polivalent del Casal Jove, el 

dilluns 31 de desembre, de 16.00h. a 18.00h. Informació i 

inscripcions, al Casal Jove. (Regidoria de Joventut) 

 

Taller “Arbre de Nadal”, a la sala polivalent del Casal Jove, el dimecres 2 

de gener, de 10.00h. a 13.00h. Informació i inscripcions, al Casal Jove. 

(Regidoria de Joventut) 

 

Joc Nadalenc “La gorra de Pare Noel”, a la sala polivalent del Casal Jove, 

el dimecres 2 de gener, de 16.00h. a 18.00h.  Informació i inscripcions, al 

Casal Jove. (Regidoria de Joventut) 



Atraccions infantils, al passeig Dolores Piera, el dijous 3 i el divendres 4 de 

gener de 10.00h. a 14.00h. i de 16.00h. a 20.00h. (Regidoria de Foment- 

AFIC) 

 

Taller “Boles de Neu”, a la sala polivalent del Casal Jove, el dijous 3 

de gener, de 10.00h. a 13.00h. Nota: es necessita una fotografia del xiquet/-a per 
a poder realitzar-la.  Informació i inscripcions, al Casal Jove. (Regidoria de 

Joventut) 

 

Carta als Reis Mags “Carta pergamí per a realitzar la petició als Reis Mags”, 
en la Sala Polivalent del Casal Jove, el dijous 3 de gener, de 16.00h a 18.00h. 

Informació i inscripcions al Casal Jove. (Regidoria de Joventut) 

Gran festa de Nadal, organitzada pel grup Júniors, m.d., al Saló Parroquial, el 

dijous 3 de gener, a partir de les 17.30h. (Regidoria de Joventut) 

 

Recollida de les cartes dirigides a Ses Majestats els Reis Mags d'Orient, per 
l'ambaixador reial, a la plaça Jaume I, el dijous 3 de gener, a les 20.00h. (Si plou, la 

recollida de les cartes es farà al Saló Parroquial). (Regidoria de Festes) 

 

Taller “Marc de fotos”, a la sala polivalent del Casal Jove, el 

divendres 4 de gener, de 10.00h. a 13.00h. Informació i inscripcions, al Casal Jove. 

(Regidoria de Joventut) 

 

Joc Nadalenc “El sac amagat”, a la sala polivalent del Casal Jove, el divendres 4 de 

gener, de 16.00h. a 18.00h.  Informació i inscripcions, al Casal Jove. (Regidoria de 

Joventut) 



Arribada de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient, el dissabte 5 de gener a les 

19.00h. Enguany, podem esperar Ses Majestats al carrer Sant Josep, per a 

acompanyar-los fins a l'Ajuntament. D'allí, anirem a  l’església a adorar el Xiquet. A 

continuació, repartiment de regals per les cases de la població. (Regidoria 

de Festes) 

 

Santa Missa amb l’assistència de Ses Majestats els Reis Mags, el diumenge 6 de 

gener a les 12.00h. Després, visita a  la Residència d'Ancians per a repartir regals. 

(Regidoria de Festes) 

TORRÓ DE CROCANT 

 

Ingredients per a 12-15 trossos: 

 500 grs. de sucre 

 250 grs. d'ametles crues 

 100 grs. de sagí de porc i oli 

Preparació: 

Escalda les ametles en aigua bullint i pela-les; fica-les en el forn i torra-les 

lleugerament. En un casset, fon el sagí; afegeix el sucre i remou amb la cullera de pal 

fins que la mescla tinga un color torrat; agrega les ametles i mantín-lo al foc un minut 

sense parar de remoure. Unta una superfície resistent (marbre, pedra...) amb oli, tira la 

mescla i estén-la  amb un corró; talla-la en tires abans que endurisca. 

 

RECORDA 

• Els tallers van dirigits a tots els xiquets/-es majors de 3 anys. 

• Les places estan limitades a 60 xiquets/-es per taller, por ordre d’inscripció. 

• Les inscripcions es faran al  Casal Jove fins al 14 de desembre, de dilluns a divendres, de 

9.00h a 13.30h i de 16.00h a 19.30h. 

• Els xiquets/-es que participen en els talleres podran portar esmorzar o berenar, o si ho 

prefereixen, poden sol·licitar-ho en la inscripció. 

• Hi haurà servei de Guarda Matinera gratuït a partir de les 8.45h. 

• La inscripció als tallers del Pastís de Moniato es de 15€. La assistència puntual a un taller 

es cobrarà 5€. 



HOJA DE INSCRIPCIÓN A LOS TALLERES 

 

 

Nom de l’alumne/-a:                            Data de naixement: 

Congnoms:                                           Telèfon casa i treball: 

Curs:                                                   Col·legi: 

Nom i cognoms del pare/mare:                                  

Direcció completa: 

Població:                                    C.P:                    Província: 

 

Firma del pare/mare/tutor/a   autoritzant a l’ activitat 

 

Indica l’ordre de preferència en els tallers que t’agradaria participar:  

— “Targeta de Nadal i Any Nou”, dimecres 26 de 10h a 13h. 

—  Conta Contes “La Reina de las Nieves”, dimecres 26 de 16h a 18h. 

—  “Clauers amb motius nadalencs”, dijous 27 de 10h a 13h. 

— Vesprada de nadales, música, balls,…, dijous 27 de 16h a 18h. 

— “Garlanda per a portes”, divendres 28 de 10h a 13h. 

— Rebosteria Nadalenca “Trufes de xocolate”, divendres 28 de 16h a 18h. 

— “Ninots de Nadal”, dilluns 31 de 10h a 13h. 

— Vesprada de nadales, música, balls, …, dilluns 31 de 16h a 18h. 

— “Arbre de Nadal”, dimecres 2 de 10h a 13h. 

— Joc Nadalenc: “La gorra de Pare Noel”, dimecres 2 de 16h a 18h. 

— “Boles de Neu”, el dijous 3 de 10h a 13h. 

— “Carta pergamí per a realitzar la petició als Reis Mags”, dijous 3 de 16h a 18h. 

— “Marc de fotos”, divendres 4 de 10h a 13h 

— Joc Nadalenc: “El sac amagat”, divendres 4 de 16h a 18h 

Marca amb una creu si desitges: 

— Escola Matinera + esmorzar 

— Escola Matinera sense esmorzar              

Ingrés bancari a La Caixa:    2100   -7970   -22   -   0200048059.  

Preu: 15 € Tots horaris. El preu es únic per a tots els tallers.  



CASAL JOVE 

C/. Francisco Sendra, 2, 1er 

03720 Benissa 

Telf.: 965732352 

E-mail: casaljove@ayto-benissa.es 

 


