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Dissabte 19 de desembre

12.00 h Concert de Nadal de la Coral Infantil Bovalar i la Coral Juvenil Kylix.
Pl. de l'Ajuntament. Organitza: Coral Polifònica Benicarlanda.
18.30 h Concert de Nadal del grup de cambra de flautes de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló.
Antiga capella del convent de Sant Francesc.
20.00 h Concert de Nadal de la Coral Polifònica Benicarlanda.
Auditori Pedro Mercader.

Diumenge 20 de desembre

12.00 h Concert de Nadal de la Banda Juvenil de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló.
Pati del col·legi La Salle. Aforament limitat amb entrada.

Del dimarts 22 de desembre al dijous 7 de gener

Exposició dels treballs guanyadors i finalistes del XLII Concurs de Targetes de Nadal.
Claustre del Mucbe.

Del dimarts 22 de desembre al dilluns 11 de gener

Visita als pessebres de la ciutat.

Dijous 24 de desembre

17.30 h i 19.30 h Arribada del Pare Noel. Per a donar-los pas tindrem la visita d'un personatge molt
especial que ens narrarà una història molt nadalenca. Venda d'entrades al Mucbe del dimarts 15 al
dissabte 19 de desembre. Donatiu: 1 €.
Pista annexa exterior del Pavelló Poliesportiu. Organitza: Coordinadora de Penyes.
Col·labora: Ajuntament de Benicarló i Comissió de Festes.
Del dissabte 26 de desembre a les 8.00 h al dijous 31 a les 21.00 h

XLIII Sant Silvestre benicarlanda. VIII Sant Silvestre Solidària. Modalitat virtual mitjançant aplicació
mòbil. Distància: 2400 m. Inscripció: 1 € destinat a la recollida d’aliments per a Creu Roja Benicarló.
Inscripcions i informació a hj-crono.es. Organitza: Club Atletisme Baix Maestrat.
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Dissabte 26 i diumenge 27 de desembre a les 18.00 h
i dilluns 28, dimarts 29 i dimecres 30 a les 19.30 h

Representació del musical La Bella y la Bestia, a càrrec de Platea Producciones Escénicas.
Auditori Pedro Mercader.

Del diumenge 27 al dimecres 30 de desembre

Benicarlàndia virtual. Activitats i manualitats per als xiquets a través de les xarxes socials oficials.

Dissabte 2 i diumenge 3 de gener de 17.00 h a 19.00 h
i dilluns 4 de 10.00 h a 12.00 h i de 17.00 h a 19.00 h

Recollida de cartes per als Reis d'Orient. Enguany Ses Majestats han enviat els patges reials amb noves
indicacions adaptades a les circumstàncies per a aconseguir arreplegar totes les cartes dels xiquets i
xiquetes benicarlandos. Els patges de Melcior s'ubicaran al Mucbe, els de Gaspar a la Casa del Marqués
i els de Baltasar al Magatzem de la Mar. Els xiquets i xiquetes hauran d'acudir acompanyats d'una
persona adulta al torn que se'ls assigne, fins a un màxim de 6 persones per grup. Cal inscripció prèvia
al Mucbe des del diumenge 20 de desembre fins al dissabte 2 de gener a les 12.00 h, així com
puntualitat en l'hora assignada.

Dissabte 2 i diumenge 3 de gener a les 18.00 h i dilluns 4 a les 19.30 h

Representació del musical La Bella y la Bestia a càrrec de Platea Producciones Escénicas.
Auditori Pedro Mercader.

Dimarts 5 de gener

Durant el dia seguiment en directe de l'arribada a Benicarló de Ses Majestats els Reis d'Orient, seguint
les sendes del relat de l’obra literària L'Estel del Collet. A les 20.30 h, emissió en directe de la visita dels
Reis Mags a l’Ajuntament i del discurs adreçat als xiquets i xiquetes de la ciutat.

