
L’ARBRE DE NADAL
VI FESTIVAL DE
CIRC I TEATRE AL CARRER
CAMPANYES COMERCIALS
CAP D’ANY INFANTIL
TRENET INFANTIL
REIS MAGS  
ACTIVITATS INFANTILS
MÚSICA AL CARRER

VI EDICIÓ DE LA CAMPANYA 
ONTINYENT IL·LUSIONA 2017
Activitats comercials, culturals i tradicionals ompliran la programació de 
les festes de Nadal amb l’objectiu de traure a la gent al carrer i dinamitzar 
el comerç local. Mercat nadalenc, el Festival de Circ i Teatre al Carrer, la 
cavalcada de Reis , la música al carrer, l’animació i els tallers infantils... 
animaran els carrers de la nostra ciutat per viure un Nadal amb il·liusió.
A més “Comprar en Nadal a Ontinyent te premi”, participa de la campanya 
de promoció del comerç local i pots guanyar premis.

Dissabte 25 novembre
ANIMACIÓ I TALLERS INFANTILS Els més menuts i menudes po-
dran gaudir dels tallers i animació que estaran repartits per tots els barris 
de la ciutat. Podràs passar-ho be a la zona de l’avinguda Jacinto Benavente 
encreuament amb el carrer Casiano Fita al barri de Sant Rafel, a la plaça del 
Barranquet al barri del Llombo i al Parc Mestre Ferrero al barri de Sant Josep. 
Horari: 11:00h a 13:00 h

ESTELS EN NADAL Donem la benvinguda al Nadal amb l’actuació 
del Ballet Opera “Estels en Nadal” durant tota la vesprada podràs gaudir 
dels diferents tallers i després participar a la desfilada final.
Horari: 17.30 a 19:00h - Lloc: c/ Pintor Segrelles i Martinez Valls

Dissabte 9 desembre
IL·LUMINEM L’ARBRE DE NADAL Xiquets i xiquetes estan invi-
tats a la festa de Nadal que celebrarem al carrer major i una vegada finalit-
zada tindrà lloc el concert de nadalenques que oferirà el grup La Colla i que 
donarà pas a l’encesa de l’arbre de Nadal. Lloc: c/ Major i Plaça Concepció
Hora: 18.00h – festa Nadal i 19:30 encesa arbre

Dissabte 16 i Diumenge 17 desembre 
ANIMACIÓ MUSICAL ALS CARRES D’ONTINYENT
La música ix als carrers de la mà de l’Agrupació Musical d’Ontinyent. El 
dissabte 16 els carres del barri de Sant Rafel s’ompliran de música de nadal 
per animar a la gent a fer les compres i diumenge 17 els carrers de Martí-
nez Valls, Daniel Gil, Parc Mestre Ferrero i carrer Major gaudiran de la mú-
sica nadalenca que l’Agrupació Musical ens oferirà. Hora: 11:00h a 13:00h

VI FESTIVAL DE
CIRC I TEATRE AL CARRER
Dissabte 23 de desembre - matí
PETIT CIRC - ESPAI D’EXPERIMENTACIÓ I JOC LLIURE
CIA. “El pájaro carpintero”
Lloc: Parc de Benarrai - Horari: Des de les 11:00 fins a les 14:00h

CLOWN EN FAMÍLIA AMB PASQUALE BERGAMOTTO
CIA. Bergamotto &co Lloc: Parc de Benarrai - Horari: 12:00h

Dissabte 23 - vesprada
“ATZAR O DESTÍ” CIA. 23 arts
Espectacle inaugural del Festival de Circ i Teatre al carrer 
el prestigiós màgic internacional Yunke ens proposa al públic un arris-
cat joc d’atzar amb quatre grans caixes numerades. El públic observa com 
Yunke s’introdueix en les caixes, però no se sabrà en quina d’elles fins al 
final. Espectacle gratuït per a tots els públics.
Lloc: Plaça major (Ajuntament) - Horari: 19:30h

Dimarts 26 de desembre 
IMAGINARIUM CIRCO CIA. Creaciones Leal
Lloc: Plaça de la Coronació (Barranquet) / Horari: 18:00h

Dimecres 27 de desembre 
TEATRE DE FUNÀMBULS CIRC XIC CIA. Circ Xic
Lloc: Plaça de Sant Domingo - Horaris: 11:00h / 12:30h /17.30h / 19:00h

LUDOTECA MALABAR Sinergies culturals
Lloc: Plaça de Sant Domingo
Horaris: A partir de les 11:00h /Vesprada a partir de les 17:30h

Dijous 28 de desembre - matí 
TEATRE DE FUNÀMBULS CIRC XIC + 
LUDOTECA MALABARS 
Lloc: Plaça de Sant Domingo - Horaris: 11:00h / 12:30h 

Hi Col·laboren

Ho organitza

Del 25 de novembre de 2017 al 5 de gener de 2018



VI FESTIVAL DE CIRC I TEATRE
Dijous 28 de desembre - vesprada
L’HOME QUE PERDIA ELS BOTONS CIA. 23 arts
Lloc: Plaça del Poeta Vicent Andrés Estellés - Horari: 18:00h

Divendres 29 de desembre - matí
ELS SECRETS DE MR. STRAMBOLI CIA. EQM Serveis Culturals
Lloc: Plaça de Pere IV (Sant Rafael) - Horari: 12:00h

Divendres 29 – vesprada
“ENCERRONA” AMB PEPE VIYUELA CIA. 23 arts
Lloc: Teatre Echegaray - Hora: 19:00h - Preu: 12€/10€

Dissabte 30 desembre
TRENET INFANTIL I CARTER REIAL A SANT RAFEL
El carter reial visita el barri de Sant Rafel. Els més menuts tindran l’oportu-
nitat de saludar el patge dels Reis Mags i donar-li la seua carta. Desprès i 
haurà xocolatada per a tos els xiquets i xiquetes a càrrec de l’Associació de 
Comerciants de Sant Rafel.
Lloc: Exterior Església  de Sant Rafel
Horari: 16:30h visita emissari reial i trenet

El carter Reial continuarà la seua visita a Ontinyent i es dirigirà al Barri 
de Sant Josep desfilant pels carrers Martínez Valls i Pintor Segrelles, Dos 
de Maig  fins la plaça Concepció per tal de recollir les cartes als xiquets 
i xiquetes que hi vagen a saludar-lo. L’ Ajuntament col·labora oferint un 
passeig en trenet per a tots els xiquets i xiquetes que ho desitgen.
Lloc: Martínez Valls, Pintor Segrelles, Dos de Maig i Plaça Concepció
Horari: 19:00h Visita de l’emissari reial i trenet

CAP D’ANY INFANTIL 
T’esperem per a celebrar les campanades, es repartirà xocolata i mona per 
a berenar i després donarem la benvinguda al nou any.
Lloc: Plaça Concepció - Horari: 17:30h berenar / 18:30h campanades

CARRERA SAN SILVESTRE
De nou des de la Plaça Major i pels carrers d’Ontinyent, se celebrarà la 
carrera popular que farà gaudir a grans i menuts. 
Lloc eixida: Plaça Major - Horari: 20:00h

VI FESTIVAL DE CIRC I TEATRE
Dimecres 3 de gener 
ARTISTES ITINERANTS Decopivolta teatre clowns
Clown Pepa Cases /  Mag Rubén Aparici CIA. Producciones Mamarias
Lloc: Carrer Major (davant torregrosa joieria, Placeta de Sant Francesc, 
Hotel Pou Clar, placeta Festers) Hora: A partir de les 18:00h

Dimecres 3 de gener
MERCAT DE REIS
Del 3 al 5 de gener no podia faltar la tradició dels mercats nadalencs en es-
tes dades tant entranyables. A la Plaça Concepció, durant estos dies podràs 
gaudir de l’ambient nadalenc i comprar productes típics de Nadal.

Dijous 4 gener
CAMPAMENT DE JACOBO Els patges reials estaran acampats a 
l’Ermita de Santa Anna on hi haurà jocs, tallers i animació per a tots els 
xiquets i xiquetes que els visiten. Hi haurà un autobús que us traslladarà al 
campament des de la Plaça de la Concepció.
Lloc: Ermita de Santa Anna - Horari: A partir de les 17:30h

Divendres 5 gener
RECEPCIÓ DE JACOBO
Arribada de Jacobo per “la costereta” i posterior recepció a l’Ajuntament 
Velli, com és tradicional, saludarà els xiquets i xiquetes congregats a la 
Plaça Major des del balcó consistorial. 
Lloc: Itinerari des del Pont de Santa Maria, Regall, Avd. Torrefiel, Plaça 
Coronació i Plaça Major - Horari: Arribada a la costereta 11:00h i recep-
ció a l’Ajuntament 11:30h

CAVALCADA REIS MAGS
Donarem la benvinguda a SSMM els Reis d’Orient, que eixiran des de l’Es-
gelsia de Sant Josep amb un recorregut que passarà per José Simó Marín, 
Martínez Valls, Plaça de la Concepció, Gomis, Maians fins la Plaça Major.
Horari: A partir de les 18:00h

CAMPANYES COMERCIALS
COMPRAR EN NADAL A ONTINYENT TE PREMI
Del 1 de desembre al 5 de gener tindrà lloc la campanya de 
promoció del comerç local. Per cada compra que realitzes en els establiments 
participants, tindràs l’oportunitat d’aconseguir un xec regal de 50 € que podràs 
gastar als comerços que es sumen a esta campanya. Per a participar en el 
sorteig sols has d’emplenar la butlleta que et donaran al realitzar la compra i 
dipositar-la en les bústies que trobaràs als establiments participants.

COMERÇ IN SORTEIG DE NADAL
De l’1 de desembre al 5 de gener al comprar
als comerços i serveis IN
Participaràs en un sorteig d’un premi de 300 € i dos premis de 200 € També 
hi haurà un premi solidari de 300 € per a AFAO( Asso. de Familiars Amics I 
Malalts De Alzheimer)

NADAL ÉS VALENCIÀ AL MERCAT MUNICIPAL
Sorteig de Nadal al Mercat Municipal del 11 al 31 de 
desembre tindrà lloc la campanya de dinamització del Mercat Municipal. 
Si compres al Mercat Municipal, participaràs en el sorteig extraordinari de 
4 xecs regal de 100 € per gastar-los al mateix Mercat.

CONCURS DE TARGETES DE NADAL
Els alumnes  dels diferents centres escolars d’Ontinyent han presentat 
les seues targetes al concurs que organitza Comerç In, Caixa Ontinyent i 
Ajuntament Ontinyent.

Del 21 de desembre al 6 de Gener les 50 targetes finalistes es-
taran exposades en els comerços i serveis In. La resta de targetes estaran ex-
posades al Mercat Municipal. Els xiquets i xiquetes que emplenen els fullets 
amb almenys 10 comerços on hi ha targetes exposades, participaran en e 
sorteig d’una bicicleta. Hauran de portar el seu fullet a les bústies que es tro-
ben a Comerç In, al Mercat Municipal o al Centre Cultural Caixa Ontinyent.

HORARIS ESPECIALS
Diumenge 17, 24 i 31 de desembre, els comerços i serveis In 
estaran oberts.  Per facilitar les compres als Reis d’Orient el dimecres 3 
i dijous 4 els comerços i serveis In estaran oberts fins les 22h. 
Se sortejaran 10 premis de 20 € cada dia entre els clients que passen la 
targeta In al realitzar les compres.


