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Especial Festes de Nadal 
La campanya de Nadal està enguany organitzada 
amb la col·laboració dels Festers del Xop 2016. 
 
Divendres, 18 de desembre 
Els alumnes de l’Escola de Música municipal oferiran a tot el 
poble una AUDICIÓ DE NADAL presentant tot el que han 
aprés fins aleshores. Serà al Saló Multiusos, a les 18:00h.  

 
Dissabte, 19 de desembre 
A les 17:00h arribarà al Palomar l’EMISARI REIAL qui recollirà 
tots els desitjos i il·lusions del més menuts. Des del carrer Sant 
Doménec l’acompanyarem al so de la música fins el Saló Mul-
tiusos on dirigirà unes paraules a tots els presents i recollirà 
totes les cartes. 
 

Dilluns, 21 de desembre 
Els alumnes dels centres escolars de la localitat acomiadaran 
el primer trimestre del curs amb un FESTIVAL DE NADALES 
que comptarà amb la presència del Pare Noel. Serà a les 
15:15h al Saló Multiusos. 
 

Dijous, 24 de desembre 
El Palomar gaudeix esta vesprada a partir de les 19:00h del 
primer dels actes de Nadal amb el tradicional AGUINALDO 
que recorrerà els carrers de la localitat apropant les coples 
nadalenques a totes les cases. Al finalitzar entre totes les ca-
ses amb la façana decorada es sortejarà una cistella de Nadal.  

A les 20:00h es celebrarà la MISSA DEL GALL. 
 

Divendres, 25 de desembre 
El Palomar comença el dia amb la tradicional MISSA DE NA-
DAL, a les 11:00h.  

La gent es reuneix amb les seues famílies i amics per com-
memorar esta festivitat. Tot seguit ompli de nou els carrers de 
música amb el tradicional AGUINALDO DE NADAL, a les 
17:00h. 
 

Dissabte, 26 de desembre 
El Palomar torna a engalanar-se i gaudir de la música amb  
l’AGUINALDO que recorrerà els carrers a partir de les 19:30h. 
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Dijous, 31 de desembre 
Tradicional SOPAR DE CAP D’ANY que començarà a les 21:00h al 
Saló Multiusos. El menú serà el següent: 

ENTRANTS 
 Canapès de gamba amb salsa rosa i foie amb ceba caramel·litzada 
 Bombons de foie i les nostres galetes selectes 
 Pissarra de Formatges Gourmet (Boffard artesà, formatge curat de 

romer, blau danés i rambol de nous) 
 Roll d’albergínia plena de marisc 
 Pernil ibèric d’esquer D.O. Guijuelo 
 Tàrtar de salmó i formatge fresc a l’anet 
 Orquestra de gambes 

 

PLAT PRINCIPAL 
Secret “Black Angus” de Nebrasca amb gratinat de queradilla amb for-
matge Comte o Llenguado amb marisc i beixamel 
 
Sorbet de llima 

POSTRE 
Delícies de caramel i Crumble d’atmetla 
El menú inclou café, pa, Vi Negre Brundisium de Zagromonte Reserva 
D.O. València, Vi Blanc Sucellos D.O. Albariño, Cervessa i beguda, Cava 
Brut Nature Laccrima Baccus i Sidra El Gaitero, raïm de la sort i borsa de 
cotilló 

El preu és de 45 euros o 50 euros (inclou dos consumicions).  Per apuntar-se poden passar per les ofi-
cines municipals fins el 29 de desembre.  

Al finalitzar el sopar, tots junts acomiadarem el 2015 a la plaça del Campanar amb focs d’artifici i les 
dotze campanades que donaran la benvinguda al 2016. després hi haurà discomòbil per animar tots 
els qui vulguen començar l’any amb bon ritme. 

Divendres, 1 de gener 
A les 5:00h tindrà lloc la tradicional DESPERTÀ amb la que les populars coples tornaran a sonar pels 
carrers del poble anunciant l’arribada del nou any. Al finalitzar tots junts compartirem una xocolatada 
amb pastes al Saló Multiusos. 

A les 11:00h es celebrarà la primera MISSA de 2016. 
 

Dimarts, 5 de gener 
Les il·lusions dels palomarencs es faran realitat amb l’arribada de SES MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT. 
Entraran al Palomar des de l’Ermita a les 18:30h i des d’allí i acompanyats per la música i la gent aniran 
fins l’església on visitaran el Jesuset i ens dirigiran unes paraules. Tot seguit recorreran els carrers del 
poble repartint els desitjos de tots els veïns i veïnes. 
 

Dimecres, 6 de gener 
Complits tots els desitjos, a les 11:00h es celebrarà la MISSA D’INFANTS amb la que acomiadarem el Nadal. 
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La Banda Primitiva celebra Santa Cecília 

Després de celebrar entre els seus membres la 
festivitat de Santa Cecília el passat 7 de novem-
bre, la Banda Primitiva d’El Palomar ho vol cele-
brar ara amb tot el poble. Per este motiu oferirà 

un concert en honor a la seua patrona que tindrà 
lloc el proper diumenge 13 de desembre a les 
12:15h a l’església i al que conviden a disfrutar a 
tot el poble. 

Campionat de Tennis i Pàdel 
al Palomar 
La Regidoria   
d’Esports junt al 
professor de 
Tennis i Pàdel 
d’El Palomar, 
amb l’objectiu 
de recolzar els 
hàbits de vida 
saludable i fo-
mentar la pràcti-
ca de l’esport, 
han organitzat un campionat de Tennis i Pàdel per als 
propers 18, 19 i 20 de desembre.  

Al campionat col·laboren també els Festers del Xop 
2016, qui estaran amenitzant i acompanyant als espor-
tistes durant tot el cap de setmana. 

 

L’equip infantil de          
futbet local continua 
creant aficció 

L’equip de futbet local infantil dirigit 
per Manolo Soler ha disputat recent-
ment un partit amistós contra l’equip 
infantil de Montaverner aconseguint un 
fantàstic resultat d’empat amb tres 
gols per cada equip. 



 

La Regidoria d’Educació segueix apos-
tant per la conciliació de la vida labo-
ral i familiar de totes les famílies de la 
localitat. És per això que ha organitzat 
de nou l’Escola de Nadal que enguany 
tindrà una durada de 8 dies: 23, 24, 
28, 29, 30 i 31 de desembre de 2015 i 
4 i 5 de gener de 2016. L’horari de les 
classes serà de 9:30 a 13:30h i es des-
envoluparan al centre escolar. 

El preu dependrà dels alumnes ma-
triculats, però oscil·larà al voltant d’1 
euro l’hora (32 euros aproximada-
ment).  

Per apuntar-se poden emplenar la 
sol·licitud passant per les oficines mu-
nicipals o entrar a www.elpalomar.es i 
entregar-la abans del dia 22 de de-
sembre. 
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L’associació d’Ames de Casa 
junt a les Ames de Casa de 
Novetlé gaudiran el proper 
17 de desembre d’una visita 
guiada a Plastiken i Vondom. 
La cita serà a les 16:00h des 
del propi Ajuntament. Al fina-
litzar gaudiran d’un berenar 
totes juntes. Totes les dones 
que vulguen participar ho 
poden fer apuntant-se a les 
oficines municipals fins el 16 
de desembre. 

L’any 2016 seran les Ames 
de Casa d’El Palomar les qui 
viatjaran fins Novetlé per co-
nèixer més este municipi. 

El Palomar rep 50.000 euros de la Dipu-
tació per al Pla d’Inversions Financera-
ment Sostenibles per millorar la localitat 

Les Ames de Casa 
visiten Plastiken i 
Vondom 

El Palomar ha adjudicat i co-
mençat ja les obres correspo-
nents al Pla d’Inversions Finan-
cerament Sostenibles de la Di-
putació amb el que millorarà 
diverses instal·lacions munici-
pals. D’esta forma, l’empresa 
Construcciones López ha iniciat 
les obres d’ampliació del jardí 
de la piscina, buidant-lo i rebai-
xant-lo a nivell de sòl per igualar 
les quatre bandes. Una actuació 
que ha suposat un cost de 6.700 
euros. 

Una vegada finalitzades es-
tes accions, actuarà l’empresa 
Recobel, qui construirà els murs 

i adequarà la zona per deixar-la 
a punt per la temporada d’estiu. 

També s’ha destinat a        
l’empresa Romovi Eléctricas SL 
la instal·lació del ràdar a           
l’avinguda València. 

D’altra banda, els 38.300 eu-
ros restants es destinaran a les 
obres de millora i renovació de 
l’aigua potable i re asfalt dels 
carrers Vall d’Albaida i Venera-
bles Vidal i Micó. Amb esta ac-
tuació el Consistori pretén solu-
cionar els problemes creats a 
estes dos vies municipals pel 
des abastiment d’aigua en de-
terminades èpoques de l’any. 

Jo _______________________________________ 
_________________________________, amb DNI 
_________________________, pare/mare de 
_________________________________________ 

_____________________________, domiciliat al carrer 
_________________________________________________ 
de la localitat de ___________________________, i amb te-
lèfon de contacte _______________________________, 
SOL·LICITE l’assistència del meu/de la meua fill/a a l’ESCOLA 
DE NADAL D’EL PALOMAR 2015.  
Tanmateix, AUTORITZE: 
 Als responsables de l’Escola de Nadal d’El Palomar 2015 a 

realitzar eixides pel municipi 
 Com a responsable del/de la menor a realitzar fotografi-

es de les activitats en que aparega individualment o en 
grup com a participant de les activitats de l’Escola de Na-
dal 2015 d’El Palomar i publicar-les després al Butlletí 
d’Informació Municipal o la pàgina web municipal amb 
finalitat únicament informativa 

 A l’Ajuntament d’El Palomar a cobrar la quota correspo-
nent pel banc amb el número de compte facilitat al man-
teniment de tercers emplenat 

 

Escola de Nadal 


