
La celebració del Nadal a 
Moneada 

Els menuts, protagonistes de les festesl disfrutaran de 

l'arganització d"activitats seguint tots els pratocols 

sanitaris 

Moneada, segu i nt els protocols esta b lerts en la 11 u ita contra la 
pandem ia i segons els últ i ms decrets de la Genera 1 itat al 
volta nt de les restriccions a la llibertat de moviments i reunió, 
t r acta ra de mantindre la i l·lusió entre menuts ~ grans dura nt la 
e el ebració del Nadal. Així, !'AJunta rnent du a terme diferents 
iniciatives que comen~a ren el passat 4 de desembre, d ia de 
Santa Barbar a, amb IJencesa deis 11 u ms, la instal·lació de dos 
arbres gegants i la col·locació dl'u na bola de grans di mensions 
al pare de la M~ed iterrania que es pot recórrer per di ns. 

Pel que fa a les activ itats concretes de cara a les fes tes, el 
t radicional concert de la Cor a 1 del Di a de Nadal no s'oferir a ~en 
d ir ~ecte. si nó a t ravés de les xarxes socia ls del m unici pi a m b 
l'emissió de la gr avaci ó d uta a terme en di es previs al pat i de 
I'Ajunta ment. Sí hi ha u ra una act ivitat presencial, adre~ada a ls 
xiq uets i les xiquetes, el 2 de gener, a mb l'actuació del m u si ca 1 

Disney de la ma de la cantant Gisela a la pla\a Santjaume. Hi 
haura dues sess ion s~ a les 1 O i les 12 hores, amb un 
aforament maxim de 400 persones i el compliment estr icte de 
tates les mesures de prevenció enfront la COVJD-19. 

El S de gener, v~espr a del D ia de Reisl s'ha preparat una 
progr a maci ó molt especial on els m en uts de M oncada seran, 
nova ment, els p rotagon istes .. De m a tí s'i nstal·lar a n en els 
diferents barris de la localitat sis carpes amb patges i la bústia 
reial on els menuts podran depositar les cartes amb les seues 
ca mandes. L'Ajuntament obsequia r.a els xiquets i xiquetes 
part icipa nts a m b un baló i una mes u reta de llepol i es . ja de 
vesprada, podr~e tll gaudir de la Cava lcada de Reis. encara que 
en aquesta edició sense públic. Els Reis diO rient i el s seus 
acompanyants passej aran per Moneada amb les seues 
ca rrosses per tots els carrers del case urba pels qua ls puga 
ci re u lar, i grans i menuts els podre m sa 1 u dar des de les 
f i nestres i els balcons de les nostnes cases. En com pi i ment de 
les mes u res san ita ríes, Ses M agestats no repartir a n jo,guets ni 
ca ran1els du rant el traj ecte. 


