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del 29 de noviembre al 4 de diciembre 2019

BIAR / TIBI

ESCAPARATE

El dies 14 i 15 de desembre

Tibi organitza la II Fira de
Nadal amb productes locals
P.L. TIBI

La taula redona va tindre lloc al local de la Tercera Edat

Si no fora per elles,
xarrada a Tibi pel 25N
P.L. TIBI

L’Ajuntament va organitzar
el 25 de novembre, amb motiu
del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra
la Dona una taula redona,
davall el títol Si no fora per
elles, a la que van ser convidades Isabel Sánchez Arán,

campiona de Espanya de
apnea i Jennifer García, presidenta de l’associació Empren
Dona, d’Elx. Amb l’assistència
d’un grup de veïns es va parlar del paper de la dona i l’evolució en diferents generacions. Al migdia va tindre lloc
la lectura del manifests a la
porta de l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Tibi celebrarà els dies 14 i 15 de
desembre la segona edició de la
Fira de Nadal.
El mercat se situarà en la
Plaça, el Carreret i el Cabissol,
i comptarà amb productes
locals, regals de Nadal y decoración.
Concurso de targetes
Enguany, amb motiu de la
Fira, s’ha convocat el I concurs
de targetes de Nadal i el 30 de
novembre finalitza el termini
d’entrega de treballs.
Hi ha tres categories de premis: adults, joves i infantil, amb
premis per als guanyadors. Amb
totes les targetes presentades al
concurs es farà una exposició
durant el cap de setmana de la

Primera edició de la fira de Nadal

Fira i les targetes premiades les
utilitzarà l’Ajuntament per a
felicitar el Nadal.
Romeria a la Pedrera
El dissabte 30 de novembre
Tibi celebra la Romeria a la

Pedrera del Nostre Senyor Trobat. A les 8:30 hores s’oferirà
als romers mistela i rollets i a
les 9 hores començarà la romeria fins la Pedrera, a on tindrà
lloc l’esmorzar. Després jocs
populars i missa.

Premi per a l’alberg juvenil de Biar
L’alberg juvenil de Biar han obtingut conjuntament amb els
albergs de la Florida d’Alacant i Argentina de Benicàssim, el reconeixement a la millor iniciativa d’inclusió social i relació amb la comunitat. Estos tres albergs pertanyen a la Xarxa Valenciana d’albergs
juvenils de la Comunitat Valenciana, de l’IVAJ.
La II Edició dels Premis REAJ reconeix la labor i esforç diari dels
albergs que conformen la xarxa i premia a sis categories.

Biar contra la violència de gènere
Associació Feminista Flama Violeta i l’Associació de Dones van
organitzar el dilluns 25 de novembre un acte en la plaça de la
Constitució per a denunciar la violència de gènere amb motiu del
25N, mitjançant un manifest, les palometes morades i la performance de les sabates roges.

