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Reflexions
“Després d'un inici de tardor calorós on hem sortit molt al carrer, on
ens hem trobat sovint els uns amb els altres, alguns dies amb un
somriure, d'altres amb sentiments a flor de pell i d'altres amb explosió
d'emocions, ara, el fred ja és aquí i ja tornem a anar abrigats.
El fred ens demana recolliment, però no podem deixar que l'arribada
de l'hivern ens faci enyorar la llum dels dies llargs d'estiu i la calor que
ho abraça tot, i no ens deixi veure l'encant gèlid dels matins gebrats i
l'escalf dels focs d'hivern. Aprofitem els dies curts per reflexionar
sobre els bons dies que vindran, aprofitem el fred dels últims dies de
l'any per mirar i pensar les coses tal com són o han estat i no com ens
diuen que han de ser. Aprofitem els dies curts per somniar amb allò
que volem i per veure i pensar el camí que volem recórrer.
Aprofitem el caliu d'aquests dies per gaudir-los tal i com són i per ser
nosaltres, també, tal i com volem ser i demostrar-ho amb petits fets.
Assaborim l'hivern i els pocs dies curts i freds que queden abans no
tornin aquells dies llargs i atrafegats que no ens deixen aturar-nos ni
un moment per poder veure que, tot i sentir-nos petits, som molt més
grans del que ens pensem.”
Bones festes, bon any i bon hivern!
L'equip de govern

DIUMENGE 17 DE DESEMBRE
CAGADA del TIÓ i XOCOLATADA POPULAR
A les 10:30h
A la plaça de l'Església
I durant 2 hores, farem un taller de fanalets!!!!!
A veure si aquest any aconseguim omplir la plaça de llum la nit de reis.

TORRONADA POPULAR
A les 18h
A la sala cultural « El Teatre»
Farem QUINA i..., SORPRESA
Nadales a càrrec de la coral El Gallaret
Venda de tiquets al bar del Casal ﬁns el 15 de desembre
Preu: 8 €
Organitza: L’Associació de Jubilats de Sant Miquel de Balenyà

DIUMENGE 31 DE DESEMBRE
ARRIBADA DEL PATGE REIAL
A les 10.30h
A la sala cultural « El Teatre»
El Patge Reial us esperarà durant tot el matí perquè cap nen es quedi sense donar la carta
No us oblideu!
2018

SORTEIG PANERES CAMPANYA COMERCIAL DE NADAL
A les 12.45h
A la sala cultural « El Teatre»
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ENTREGA DE PREMIS DEL CONCURS DE PESSEBRES
A les 13h
A la sala cultural « El Teatre»
1r PREMI, escollit per un jurat format per persones del poble, i que passarà per les cases.
2n PREMI, escollit de forma popular. El dia 31 el matí, mentre el PATGE reial recolli les cartes dels
nostres infants, hi hauran exposades les fotos de tots els pessebres presentats. Durant el matí, la
gent podrà votar quin pessebre li agrada més. El que tingui més vots serà el guanyador.
Sort a tots els participants!!

JOGUINES SENSE FRONTERES (Durant el matí del dia 31)
Porta a El Teatre una joguina vella o que ja no facis servir.
Ajudem a que cap nen passi aquestes festes sense un SOMRIURE.
Un petit gest diu molt de tots nosaltres!!!!
UNA JOGUINA , UN SOMRIURE.

DIVENDRES 5 DE GENER
NIT MÀGICA DE REIS
A les 19h
A la plaça de l'Església
Un any més, arribaran SSMM els Reis Mags d’Orient
Rebem-los com es mereixen!
Posem llums als carrers, a la plaça, a les ﬁnestres...
Portem FANALETS, LLÀNTIES...

El Teatre

Sala cultural

Dissabte, 13 de gener

" Talents del poble "
Concert solidari per la Marató de TV3
Dues sessions: a les 19.00h i a les 21.30h
Entrades 5 €
A la guixeta del teatre 1/2 hora
abans de l’inici de l’espectacle
Tots els beneficis aniran
destinats íntegrament a la
Marató de Tv3
Hi haurà servei de bar

Concert Solidari
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