
PRESENTACIÓ

Som moltes, les persones que ens il·lusionem amb l’arribada del Nadal. Les festes 
nadalenques, guarnides amb una capa de màgia, ens conviden a prendre una 
certa distància del dia a dia, a compartir més estones amb la família i amistats, a 
refermar costums i tradicions que hem adquirit des de la infantesa... són dies en 
què ens desitgem mútuament el millor per a l’any següent, en què deixem anar 
els nostres somnis, amb una íntima convicció que es poden fer realitat. 

També són dies en què pensem en els altres. No pot ser d’altra manera, perquè 
l’alegria i la tendresa amb què solem associar el Nadal, malauradament no 
són un bé a l’abast de tothom. No podem deixar de ser conscients, en aquests 
dies especials, de les dificultats i el dolor que viuen moltes persones del nostre 
entorn proper i no gaire llunyà, situacions dures causades per motius econòmics, 
de salut, de discriminació i de conflictivitat. 

La humanitat està vivint una profunda crisi a nivell global, que també ens toca a 
casa nostra en molts aspectes. En el programa d’activitats que teniu a les mans, 
d’alguna manera, aquesta realitat queda reflectida. Us convido a consultar-lo, hi 
veureu els actes tradicionals de sempre, activitats per a la mainada, propostes 
lúdiques i culturals... però també trobareu, en moltes d’aquestes iniciatives, 
l’expressió de la solidaritat, del desig de pau, de l’esperança en un món més 
just, igualitari i humà. 

Agraeixo la implicació de les entitats i associacions que fan possible la confecció 
d’aquest programa d’actes, perquè en puguem gaudir tota la ciutat. Amb el 
desig que la màgia del Nadal ens toqui una mica a totes i tots. 

Neus Lloveras i Massana
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú

   2015/2016

NADAL I REIS
a la ciutat

AGRAÏMENTS

Agrupació de Balls Populars

Associació Cultural Ball d’Enveja

Associació de Falconers de les 
Comarques de Barcelona

Associació de Geganters de 
Vilanova

Associació Pessebrista de 
Vilanova

Associació Tres Tombs

Associació Viu comerç

Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Vilanova i la 
Geltrú

Autocars Plana

AV de la Collada- Els Sis Camins 

AV de Sant Joan

AV del Tacó

Bordegassos de Vilanova

CE La Geltrú

Cineclub Sala 1

Cor de Cambra Isquione

Coral Moixaina

Diables de la Collada-Sis Camins

Diari de Vilanova

Ferrer & Ojeda / Zurich

Flash flash

Josep Candela

Los Encantes

Nova. Organització i Servei 
d’Ordre

Olga Jimenez i L’Estaquirot 
Teatre

Orfeó Vilanoví

Teatre Círcol Catòlic

Teixits La Rosa

Perruqueria Iman

INFORMACIÓ
Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú
pl. de la Vila, 8
Tel. 93 814 00 00

INSCRIPCIONS CENTRES 
CÍVICS
Les activitats que són de 
pagament estan indicades. Per 
a informació i inscripcions als 
centres cívics cal adreçar-se a: 
centrescivics@vilanova.cat, o als 
centres cívics en el seu horari 
habitual.

REGALA CULTURA
El Teatre Principal i l’Auditori 
Eduard Toldrà t’ofereixen la 
possibilitat de regalar Tiquets 
Regal TP-AU per bescanviar 
per entrades de la programació 
estable de teatre, música i dansa 
de la temporada vigent i la 
següent. Més informació a 
www.elprincipal.cat o www.
auditoritoldra.cat

RECOLLIDA PERMANENT 
D’ALIMENTS
Recollida permanent d’aliments 
a la Xarxa de Centres Cívics, per 
als projectes relacionats amb 
l’alimentació de Vilanova i la 
Geltrú:
• Associació Alè: Servei 
d’esmorzars Cafè Caliu 
• Creu Roja: Banc de queviures 
• Mensa del Cor: Alimentació 
infantil amb menús 
Aliments preferents: oli, galetes, 
pasta, melmelada, cereals, 
tomàquet envasat, sucre, llentia 
pardina, aliments infantils 
(potitos), llet, llegum cuit, cacau 
en pols, arròs i conserves de 
peix. 
Organitza: Mesa d’Entitats 
Socials de Vilanova i la Geltrú

ESPAIS DE PROGRAMACIÓ
Auditori Eduard Toldrà
c. d’Olesa de Bonesvalls, 8
Tel. 93 814 00 00 ext. 3176
info@auditoritoldra.cat

Biblioteca Armand Cardona 
Torrandell
c. Menéndez y Pelayo, 15-17
Tel. 93 815 91 21
b.vilanovag.act@diba.cat

Biblioteca Joan Oliva i Milà
pl. de la Vila, 13
Tel. 93 893 20 39
b.vilanovag.jo@diba.cat

Casal Municipal de Gent Gran 
c. Josep Llanza, 4
Tel. 93 816 90 29
casal@vilanova.cat

Casal Municipal de Gent Gran 
Can Pahissa
rambla de la Pau, 48
Tel. 93 815 48 44
pahissa@vilanova.cat 

Centre Cívic i Esportiu La 
Collada-Els Sis Camins
c. de la Turbina, 19
Tel. 93 810 02 40
ccicollada@vilanova.cat 

Centre Cívic La Geltrú
pl. de l’Associació dels Alumnes 
Obrers, 1
Tel. 93 814 74 06
ccigeltru@vilanova.cat 

Centre Cívic La Sardana 
c. de Josep Anselm Clavé, 74
Tel. 93 810 14 84
ccisardana@vilanova.cat

Centre Cívic Mar
passeig Marítim, 73 
Tel. 93 815 43 07
ccimar@vilanova.cat

Centre Cívic Molí de Vent
c. de l’Aigua, 203-205
Tel. 93 815 18 45
ccivent@vilanova.cat

Centre Cívic Sant Joan
jardins Francesc Macià, s/n
Tel. 93 815 80 42
ccijoan@vilanova.cat

Centre Cívic Tacó
av. de Vilafranca del Penedès, 26
Tel. 93 893 63 58
ccitaco@vilanova.cat 
 
Centre d’Art Contemporani LA 
SALA
c. Joaquim Mir, 12
Tel. 93 816 90 01
lasala@vilanova.cat

Teatre Círcol Catòlic
c. Sant Gervasi, 41
Tel. 93 893 79 00
circolcatolic@hotmail.com

Teatre Principal
rbla. Principal 4
Tel. 93 814 19 52
info@elprincipal.cat

Nota: ens reservem el dret de 
modificar aquest programa 
si, per causes imprevistes, 
fos necessari. Anunciaríem 
qualsevol canvi a través dels 
mitjans de comunicació i del 
web municipal.
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dimarts 22 de desembre, a les 18.30 h
Auditori Eduard Toldrà
Consulteu venda d’entrades a l’agenda del web 
www.vilanova.cat

CANT DE NADALES
A càrrec dels alumnes de cant coral de nivell 
elemental de l’Escola i Conservatori de Música 
Mestre Montserrat, acompanyats per la Rondalla
dimarts 22 de desembre, a les 19.45 h
Auditori Eduard Toldrà
Consulteu venda d’entrades a l’agenda del web 
www.vilanova.cat

OFRENA FLORAL AL MONUMENT A FRANCESC 
MACIÀ
amb motiu de l’aniversari de la seva mort
divendres 25 de desembre, a les 12 h
rambla de la Pau

PESSEBRE CALENT, FESTA AMB DJ’S
divendres 25 de desembre, a les 23 h
La Nau del Ferrocarril
Organitza: Can Pistraus, de la coordinadora 
d’entitats

2a CURSA DEL TIÓ
diumenge 27 de desembre, al matí
Cursa d’orientació urbana. Troba 12 fites i resol 
l’enigma que hi ha en cada una d’elles.
Participació per equips i en família. Informació i 
inscripcions a www.vilanova.cat

FEM SABONS 
dilluns 28 de desembre, de 17 a 18.30 h
Centre Cívic La Sardana
dimarts 29 de desembre, de 17 a 18.30 h
Centre cívic El Tacó 
Taller per aprendre a fer sabons. Adreçat a infants 
a partir de 5 anys
Preu: 5 EUR per infant. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia

FEM EL FANALET PER ANAR A REBRE ELS REIS 
dimecres 30 de desembre, de 17 a 18.30 h
Centre Cívic de Sant Joan
dilluns 4 de gener, de 17 a 18.30 h
Centre Cívic de Mar
dimarts 5 de gener, de 10.30 a 12 h
Centre Cívic del Molí de Vent 
Taller infantil on es realitzarà un fanalet per anar 
a rebre el tres reis. Adreçat a infants a partir de 3 
anys.
Preu: 5 EUR per infant. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia

BALL DE CAP D’ANY
dijous 31 de desembre, a les 23.59 h
La Nau del Ferrocarril
Organitza: Festuc, de la coordinadora d’entitats

VINE A DONAR LA CARTA DELS REIS AL PATGE 
REIAL
diumenge 3 de gener, d’11 a 14 h
Mercadal de la Collada- Els Sis Camins
Organitza: AV de la Collada- Els Sis Camins

CINEMA per CAP JOGUINA SENSE NEN!
diumenge 3 de gener, a les 12 h
Teatre Principal
“Cap joguina sense nen” torna aquest Nadal amb 
la pel·lícula per a públic familiar. 
Preu: Una joguina (poden ser de segona mà, però 
sempre en bon estat!)
Més informació: www.cineclubsala1.org
Organitza: Cineclub Sala1. Col·labora: Joguines 
sense Fronteres

AIRES GITANOS
a càrrec d’Ala Voronkova i Sergi Vicente
diumenge 3 de gener, a les 19 h
Auditori Eduard Toldrà
Coorganitzat amb: Associació Musical Eduard 
Toldrà
Preu únic: 15 EUR. Consulteu venda a: www.
auditoritoldra.cat o els dissabtes a les taquilles del 
Teatre Principal, de 17 a 20 h

FEM GALETES PER ALS REIS 
dilluns 4 de gener, de 17 a 18.30 h
Centre Cívic i Esportiu La Collada- Els Sis Camins
dimarts 5 de gener, de 10.30 a 12 h
Centre Cívic La Geltrú 
Taller infantil per aprendre a fer galetes. Adreçat a 
infants a partir de 4 anys
Preu: 5 EUR per infant. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia

PATGE REIAL
dilluns 4 de gener, de 18 a 20 h
Centre Cívic Sant Joan 
Vine a deixar la carta al patge reial del Centre 
Cívic Sant Joan
Organitza: AV de Sant Joan

BALL DE REIS
dimarts 5 de gener, a les 23 h 
La Nau del Ferrocarril
Organitza: La Unió Vilanovina, de la coordinadora 
d’entitats

ACTIVITATS 
TRADICIONALS NADALENQUES

INAUGURACIÓ DEL PESSEBRE DE NADAL
diumenge 13 de desembre, a les 19 h
plaça de la Vila
Presentació del pessebre d’enguany, tot cantant 
nadales amb les corals de la ciutat
Organitza: Associació Pessebrista de Vilanova

EXPOSICIÓ DE DIORAMES I DE FIGURES DE 
PESSEBRE
del 13 de desembre al 17 de gener
de dilluns a dissabte de 18 a 20.30 h, diumenges i 
festius de 12 a 14 h i de 18 a 20.30 h
carrer de Manuel de Cabanyes 17, baixos
Exposició dels pessebres de l’Associació 
Pessebrista de Vilanova i la Geltrú

PESSEBRE VIVENT DE LA GELTRÚ
dijous 24 de desembre, després de la Missa del 
Gall
recorregut al voltant de l’església i el Castell de la 
Geltrú
Organitza: CE La Geltrú

RETAULE DE NADAL
a càrrec de l’Estaquirot Teatre
divendres 25 de desembre i divendres 1 de gener, 
a les 12h
plaça de la Vila, al vestíbul de l’Ajuntament
El caganer, el principal protagonista de la història, 
endolceix aquesta interpretació de  l’origen del 
Nadal, farcida de pastors, dimonis i l’àngel.

ELS PASTORETS, D’EN JOSEP MARIA FOLCH I 
TORRES
25 i 26 de desembre a les 18.30 h
27 de desembre, a les 18 h 
1 de gener, a les 18.30 h
2 de gener, a les 22 h
3 de gener, a les 18 h
6 de gener, a les 18.30 h
Teatre Círcol Catòlic
Venda d’entrades: al Círcol Catòlic una hora 
abans de començar cada representació. Venda 
anticipada: exclusiu per a socis el 18 i el 19 de 
desembre de 19 a 21 h i per a públic en general 
els dies 21, 22, 28 i 29 de desembre, de 19 a 21 h
Preu: 8 EUR (nens i socis) i 12 EUR (general)
Organitza: Teatre Círcol Catòlic

CONCERT DE SANT ESTEVE
a càrrec de la Camerata Eduard Toldrà i l’Orquestra 
Simfònica de l’ECMM
dissabte 26 de desembre, a les 19 h
Auditori Eduard Toldrà
El director Guérassim Voronkov serà l’encarregat 
de dirigir les variacions sobre un tema de Frank 
Bridge de Benjamin Britten, com a repertori
Preu: 15 EUR anticipada i 17 EUR a taquilla
Consulteu venda i descomptes al www.
auditoritoldra.cat o els dissabtes a les taquilles del 
Teatre Principal, de 17 a 20 h
Coorganitzat amb: Associació Musical Eduard 
Toldrà

VELA REIAL 
dissabte 2 de gener, de 17 a 21 h,
diumenge 3 i dilluns 4 de gener, d’11 a 14 h i de 
17 a 21 h,
plaça de la Vila

L’Eliseu, carter reial de la ciutat, rep les cartes que 
els nens i nenes poden entregar a la vela que té 
instal·lada a la plaça de la Vila

HORA DEL CONTE: EL CONTE DE L’ELISEU 
a càrrec de Carme Jariod, actriu
dilluns 4 de gener, a les 11.30 h i a les 12.15 h
Biblioteca Joan Oliva i Milà
Aquestes Festes l’Eliseu, carter reial, té instal·lada 
la vela per rebre a tots els nens i nenes que el 
volen veure i li porten la carta pels Reis d’Orient. 
Voleu conèixer la història d’aquest personatge i 
com va arribar a la ciutat? Veniu a la biblioteca!
Activitat adreçada a infants a partir de 3 anys 

CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT
dimarts 5 de gener, a les 18.30 h
sortida del Castell de la Geltrú 
Recorregut: plaça del Pou, carrer de la Unió, carrer 
del Codonyat, carrer de Tetuan, rambla Principal, 
avinguda de Francesc Macià,  carrer del Pare Garí,  
plaça de Catalunya, carrer de l’Aigua, plaça de les 
Neus, rambla Principal i plaça de la Vila (consulteu 
plànol)
A continuació arribada dels Reis d’Orient i de 
l’Eliseu, carter reial, a la plaça de la Vila

ALTRES ACTIVITATS

TRAJECTES PROJECTUALS
fins al 3 de gener 
Centre d’Art Contemporani LA SALA
Projectes finals dels cicles formatius de grau 
superiors d’arts plàstiques i disseny que 
s’imparteixen a l’Escola Municipal d’Art i Disseny 
de Vilanova i la Geltrú

JO EM REBEL·LO, NOSALTRES EXISTIM
fins al 3 de gener
Centre d’Art Contemporani LA SALA
Recull l’obra, sovint silenciada, censurada o 
tergiversada, de 26 artistes, pensadors i activistes, 
així com de col·lectius i organitzacions que a 
través de la seva obra o acció promouen noves 
maneres de transformació social i política

ARBRES DE NADAL 
fins al 6 de gener
plaça de les Neus i passeig del Carme

EXPOSICIÓ: STAR WARS EN LEGO
fins al 9 de gener
Biblioteca Armand Cardona Torrandell
Amb motiu de l’estrena de la pel·lícula “El 
despertar de la Fuerza” de la saga Star Wars, 
la Biblioteca mostra diversos sets i minifigures 
oficials LEGO de les pel·lícules prèvies de la 
Guerra de les Galàxies. Peces cedides per un 
col·leccionista particular

PISTA DE PATINATGE SOBRE GEL
fins al 10 de gener
plaça de la Vila
Organitza: Associació Viu Comerç

TIONS GEGANTS DE NADAL
a diversos indrets de la ciutat

CONCERT DE DAVID CARABÉN
divendres 11 de desembre, a les 21 h
Auditori Eduard Toldrà

El guitarra, veu i principal compositor de Mishima, 
David Carabén, despulla en un llibre les cançons 
en català de Mishima
Preu: 12 EUR anticipada i 14 EUR a taquilla
Consulteu descomptes i venda a: www.
auditoritoldra.cat o els dissabtes a les taquilles del 
Teatre Principal, de 17 a 20 h

MERCAT D’ARTESANIA DE NADAL I REIS
de l’11 de desembre al 5 de gener
rambla Principal, 95-105 (davant de l’escola El 
Cim)
rambla Principal 71 (davant del col·legi Santa 
Teresa de Jesús)

TALLER DE NADAL: UN TIÓ MOLT ENROTLLAT
dissabte 12 de desembre, a les 11 h
davant de la biblioteca Joan Oliva i Milà
La biblioteca Joan Oliva surt al carrer, us esperem 
a la plaça de la Vila! Vine a fer el teu tió de Nadal, 
no li faltarà detall!
Taller obert a tots els infants
Durant el taller els infants han d’estar 
acompanyats d’un adult. Sense inscripció prèvia.

FIRA D’HIVERN DE LA CERVESA ARTESANA
dissabte 12 de desembre, a les 12 h
La Nau del Ferrocarril
Organitza: Associació Singlot

20 ANYS SENSE JOAN MAGRINYÀ
dissabte 12 de desembre, a les 21 h
Teatre Principal
L’11 de setembre de 2015 es van complir 20 anys 
de la mort del mestre Joan Magrinyà a Vilanova 
i la Geltrú. L’associació Licexballet, formada 
majoritàriament per antics ballarins del ballet del 
Gran Teatre del Liceu, ens proposa una gala de 
dansa per recordar la figura del mestre.
Preu: 12 EUR anticipada i 14 EUR dia de la 
representació. Consulteu descomptes i venda a: 
www.elprincipal.cat o els dissabtes a les taquilles 
del Teatre Principal, de 17 a 20 h

MERCAT DE PINTORS
del 13 de desembre al 4 de gener (festius: 25 i 26 
de desembre i 1 de gener)
plaça de la Vila
Organitza: Associació Grup pintors aficionats de 
Vilanova i la Geltrú

XXXVII MITJA MARATÓ CIUTAT DE VILANOVA 
diumenge 13 desembre, a les 10 h
Pistes Atletisme
Cursa urbana en la modalitat de Mitja Marató 
(21km) que transcorre pels carrers de la nostra 
ciutat.

CONCERT DE NADAL RECORDANT EDUARD 
TOLDRÀ
a càrrec de la Cobla Ciutat de Cornellà 
diumenge 13 de desembre, a les 21 h
Auditori Eduard Toldrà
Organitza: Dansaires Vilanovins i Amics de la 
Sardana de l’AE Talaia
Preu únic: 5 EUR. Consulteu venda al www.
auditoritoldra.cat o els dissabtes a les taquilles del 
Teatre Principal, de 17 a 20 h

RECOLLIDA DE JOGUINES
del 14 al 17 de desembre, de 17 a 19.30 h
Centre Cívic Sant Joan

Les joguines es donaran a Creu Roja i han de ser 
noves, que no siguin bèl·liques ni de peluix i que 
no portin piles
Organitza: Centre Obert 

EXPOSICIÓ: LA JOGUINA EDUCATIVA
del 14 a 17 de desembre
Centre Cívic Sant Joan
Organitza: Creu Roja i Centre Obert

CERCAVILA MUSICAL DE NADALES 
a càrrec de la Banda de Música Mestre Montserrat
divendres 18 de desembre, a les 18 h
sortida: plaça de la Vila

BALL DE CANÇONS
a càrrec del Cor de Cambra Isquione, Coral Bitxac i 
Factoria Mascaró
divendres 18 i dissabte 19 de desembre, a les 21 h
Auditori Eduard Toldrà
Preu únic: 12 EUR. Consulteu venda a: www.
auditoritoldra.cat o els dissabtes a les taquilles del 
Teatre Principal de 17 a 20 h

TALLER INFANTIL: FES UN PETIT ROBOT LEGO 
D’STAR WARS
dissabte 19 de desembre, a les 10.30 h
Biblioteca Armand Cardona Torrandell
A càrrec d’Espl@i Virtu@l. Vine a fer un robot 
Lego education amb moviment, so i llum. Activitat 
adreçada a infants a partir de 8 anys
Preu: 3 EUR/ infant i poden anar acompanyats 
d’un adult
Places limitades. Inscripció prèvia a la biblioteca a 
partir del dia 30 de novembre

HORA DEL CONTE: LA PRINCESA DELS 
MATALASSOS
dissabte 19 de desembre, a les 12 h
Biblioteca Armand Cardona Torrandell
De Vivim del Cuentu, text, i Lucía Serrano, 
il·lustració. A càrrec dels autors. És el número 
8 de la col·lecció de Contes Desexplicats, on 
personatges i relats clàssics estan capgirats 
com un mitjó. La princesa del pèsol està massa 
enfeinada com per casar-se amb un príncep, però 
això no li impedirà d’engegar els seus propis 
negocis amb un èxit al·lucinant! Activitat adreçada 
a infants a partir de 5 anys
En col·laboració amb: Editorial Baula

DEMANA AL PARE NOEL LES JOGUINES DEL 
NADAL
diumenge 20 de desembre, d’11 a 14 h
Mercadal de la Collada- Els Sis Camins
Organitza: AV de la Collada- Els Sis Camins

PINOCCHIO
a càrrec de La baldufa, companyia de Comediants
diumenge 20 de desembre, a les 18 h
Teatre Principal
Paper i fusta es posen a disposició de la historia 
del text original de Carlo Collodi, per submergir-
nos en l’imaginari del nen-titella.
Edat recomanada: a partir de 6 anys
Preu únic: 6 EUR. Consulteu venda a: www.
elprincipal.cat o els dissabtes a les taquilles del 
Teatre Principal, de 17 a 20 h

PIRATES A LA VISTA
A càrrec dels alumnes de sensibilització de l’Escola 
i Conservatori de Música Mestre Montserrat



dimarts 22 de desembre, a les 18.30 h
Auditori Eduard Toldrà
Consulteu venda d’entrades a l’agenda del web 
www.vilanova.cat

CANT DE NADALES
A càrrec dels alumnes de cant coral de nivell 
elemental de l’Escola i Conservatori de Música 
Mestre Montserrat, acompanyats per la Rondalla
dimarts 22 de desembre, a les 19.45 h
Auditori Eduard Toldrà
Consulteu venda d’entrades a l’agenda del web 
www.vilanova.cat

OFRENA FLORAL AL MONUMENT A FRANCESC 
MACIÀ
amb motiu de l’aniversari de la seva mort
divendres 25 de desembre, a les 12 h
rambla de la Pau

PESSEBRE CALENT, FESTA AMB DJ’S
divendres 25 de desembre, a les 23 h
La Nau del Ferrocarril
Organitza: Can Pistraus, de la coordinadora 
d’entitats

2a CURSA DEL TIÓ
diumenge 27 de desembre, al matí
Cursa d’orientació urbana. Troba 12 fites i resol 
l’enigma que hi ha en cada una d’elles.
Participació per equips i en família. Informació i 
inscripcions a www.vilanova.cat

FEM SABONS 
dilluns 28 de desembre, de 17 a 18.30 h
Centre Cívic La Sardana
dimarts 29 de desembre, de 17 a 18.30 h
Centre cívic El Tacó 
Taller per aprendre a fer sabons. Adreçat a infants 
a partir de 5 anys
Preu: 5 EUR per infant. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia

FEM EL FANALET PER ANAR A REBRE ELS REIS 
dimecres 30 de desembre, de 17 a 18.30 h
Centre Cívic de Sant Joan
dilluns 4 de gener, de 17 a 18.30 h
Centre Cívic de Mar
dimarts 5 de gener, de 10.30 a 12 h
Centre Cívic del Molí de Vent 
Taller infantil on es realitzarà un fanalet per anar 
a rebre el tres reis. Adreçat a infants a partir de 3 
anys.
Preu: 5 EUR per infant. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia

BALL DE CAP D’ANY
dijous 31 de desembre, a les 23.59 h
La Nau del Ferrocarril
Organitza: Festuc, de la coordinadora d’entitats

VINE A DONAR LA CARTA DELS REIS AL PATGE 
REIAL
diumenge 3 de gener, d’11 a 14 h
Mercadal de la Collada- Els Sis Camins
Organitza: AV de la Collada- Els Sis Camins

CINEMA per CAP JOGUINA SENSE NEN!
diumenge 3 de gener, a les 12 h
Teatre Principal
“Cap joguina sense nen” torna aquest Nadal amb 
la pel·lícula per a públic familiar. 
Preu: Una joguina (poden ser de segona mà, però 
sempre en bon estat!)
Més informació: www.cineclubsala1.org
Organitza: Cineclub Sala1. Col·labora: Joguines 
sense Fronteres

AIRES GITANOS
a càrrec d’Ala Voronkova i Sergi Vicente
diumenge 3 de gener, a les 19 h
Auditori Eduard Toldrà
Coorganitzat amb: Associació Musical Eduard 
Toldrà
Preu únic: 15 EUR. Consulteu venda a: www.
auditoritoldra.cat o els dissabtes a les taquilles del 
Teatre Principal, de 17 a 20 h

FEM GALETES PER ALS REIS 
dilluns 4 de gener, de 17 a 18.30 h
Centre Cívic i Esportiu La Collada- Els Sis Camins
dimarts 5 de gener, de 10.30 a 12 h
Centre Cívic La Geltrú 
Taller infantil per aprendre a fer galetes. Adreçat a 
infants a partir de 4 anys
Preu: 5 EUR per infant. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia

PATGE REIAL
dilluns 4 de gener, de 18 a 20 h
Centre Cívic Sant Joan 
Vine a deixar la carta al patge reial del Centre 
Cívic Sant Joan
Organitza: AV de Sant Joan

BALL DE REIS
dimarts 5 de gener, a les 23 h 
La Nau del Ferrocarril
Organitza: La Unió Vilanovina, de la coordinadora 
d’entitats

ACTIVITATS 
TRADICIONALS NADALENQUES

INAUGURACIÓ DEL PESSEBRE DE NADAL
diumenge 13 de desembre, a les 19 h
plaça de la Vila
Presentació del pessebre d’enguany, tot cantant 
nadales amb les corals de la ciutat
Organitza: Associació Pessebrista de Vilanova

EXPOSICIÓ DE DIORAMES I DE FIGURES DE 
PESSEBRE
del 13 de desembre al 17 de gener
de dilluns a dissabte de 18 a 20.30 h, diumenges i 
festius de 12 a 14 h i de 18 a 20.30 h
carrer de Manuel de Cabanyes 17, baixos
Exposició dels pessebres de l’Associació 
Pessebrista de Vilanova i la Geltrú

PESSEBRE VIVENT DE LA GELTRÚ
dijous 24 de desembre, després de la Missa del 
Gall
recorregut al voltant de l’església i el Castell de la 
Geltrú
Organitza: CE La Geltrú

RETAULE DE NADAL
a càrrec de l’Estaquirot Teatre
divendres 25 de desembre i divendres 1 de gener, 
a les 12h
plaça de la Vila, al vestíbul de l’Ajuntament
El caganer, el principal protagonista de la història, 
endolceix aquesta interpretació de  l’origen del 
Nadal, farcida de pastors, dimonis i l’àngel.

ELS PASTORETS, D’EN JOSEP MARIA FOLCH I 
TORRES
25 i 26 de desembre a les 18.30 h
27 de desembre, a les 18 h 
1 de gener, a les 18.30 h
2 de gener, a les 22 h
3 de gener, a les 18 h
6 de gener, a les 18.30 h
Teatre Círcol Catòlic
Venda d’entrades: al Círcol Catòlic una hora 
abans de començar cada representació. Venda 
anticipada: exclusiu per a socis el 18 i el 19 de 
desembre de 19 a 21 h i per a públic en general 
els dies 21, 22, 28 i 29 de desembre, de 19 a 21 h
Preu: 8 EUR (nens i socis) i 12 EUR (general)
Organitza: Teatre Círcol Catòlic

CONCERT DE SANT ESTEVE
a càrrec de la Camerata Eduard Toldrà i l’Orquestra 
Simfònica de l’ECMM
dissabte 26 de desembre, a les 19 h
Auditori Eduard Toldrà
El director Guérassim Voronkov serà l’encarregat 
de dirigir les variacions sobre un tema de Frank 
Bridge de Benjamin Britten, com a repertori
Preu: 15 EUR anticipada i 17 EUR a taquilla
Consulteu venda i descomptes al www.
auditoritoldra.cat o els dissabtes a les taquilles del 
Teatre Principal, de 17 a 20 h
Coorganitzat amb: Associació Musical Eduard 
Toldrà

VELA REIAL 
dissabte 2 de gener, de 17 a 21 h,
diumenge 3 i dilluns 4 de gener, d’11 a 14 h i de 
17 a 21 h,
plaça de la Vila

L’Eliseu, carter reial de la ciutat, rep les cartes que 
els nens i nenes poden entregar a la vela que té 
instal·lada a la plaça de la Vila

HORA DEL CONTE: EL CONTE DE L’ELISEU 
a càrrec de Carme Jariod, actriu
dilluns 4 de gener, a les 11.30 h i a les 12.15 h
Biblioteca Joan Oliva i Milà
Aquestes Festes l’Eliseu, carter reial, té instal·lada 
la vela per rebre a tots els nens i nenes que el 
volen veure i li porten la carta pels Reis d’Orient. 
Voleu conèixer la història d’aquest personatge i 
com va arribar a la ciutat? Veniu a la biblioteca!
Activitat adreçada a infants a partir de 3 anys 

CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT
dimarts 5 de gener, a les 18.30 h
sortida del Castell de la Geltrú 
Recorregut: plaça del Pou, carrer de la Unió, carrer 
del Codonyat, carrer de Tetuan, rambla Principal, 
avinguda de Francesc Macià,  carrer del Pare Garí,  
plaça de Catalunya, carrer de l’Aigua, plaça de les 
Neus, rambla Principal i plaça de la Vila (consulteu 
plànol)
A continuació arribada dels Reis d’Orient i de 
l’Eliseu, carter reial, a la plaça de la Vila

ALTRES ACTIVITATS

TRAJECTES PROJECTUALS
fins al 3 de gener 
Centre d’Art Contemporani LA SALA
Projectes finals dels cicles formatius de grau 
superiors d’arts plàstiques i disseny que 
s’imparteixen a l’Escola Municipal d’Art i Disseny 
de Vilanova i la Geltrú

JO EM REBEL·LO, NOSALTRES EXISTIM
fins al 3 de gener
Centre d’Art Contemporani LA SALA
Recull l’obra, sovint silenciada, censurada o 
tergiversada, de 26 artistes, pensadors i activistes, 
així com de col·lectius i organitzacions que a 
través de la seva obra o acció promouen noves 
maneres de transformació social i política

ARBRES DE NADAL 
fins al 6 de gener
plaça de les Neus i passeig del Carme

EXPOSICIÓ: STAR WARS EN LEGO
fins al 9 de gener
Biblioteca Armand Cardona Torrandell
Amb motiu de l’estrena de la pel·lícula “El 
despertar de la Fuerza” de la saga Star Wars, 
la Biblioteca mostra diversos sets i minifigures 
oficials LEGO de les pel·lícules prèvies de la 
Guerra de les Galàxies. Peces cedides per un 
col·leccionista particular

PISTA DE PATINATGE SOBRE GEL
fins al 10 de gener
plaça de la Vila
Organitza: Associació Viu Comerç

TIONS GEGANTS DE NADAL
a diversos indrets de la ciutat

CONCERT DE DAVID CARABÉN
divendres 11 de desembre, a les 21 h
Auditori Eduard Toldrà

El guitarra, veu i principal compositor de Mishima, 
David Carabén, despulla en un llibre les cançons 
en català de Mishima
Preu: 12 EUR anticipada i 14 EUR a taquilla
Consulteu descomptes i venda a: www.
auditoritoldra.cat o els dissabtes a les taquilles del 
Teatre Principal, de 17 a 20 h

MERCAT D’ARTESANIA DE NADAL I REIS
de l’11 de desembre al 5 de gener
rambla Principal, 95-105 (davant de l’escola El 
Cim)
rambla Principal 71 (davant del col·legi Santa 
Teresa de Jesús)

TALLER DE NADAL: UN TIÓ MOLT ENROTLLAT
dissabte 12 de desembre, a les 11 h
davant de la biblioteca Joan Oliva i Milà
La biblioteca Joan Oliva surt al carrer, us esperem 
a la plaça de la Vila! Vine a fer el teu tió de Nadal, 
no li faltarà detall!
Taller obert a tots els infants
Durant el taller els infants han d’estar 
acompanyats d’un adult. Sense inscripció prèvia.

FIRA D’HIVERN DE LA CERVESA ARTESANA
dissabte 12 de desembre, a les 12 h
La Nau del Ferrocarril
Organitza: Associació Singlot

20 ANYS SENSE JOAN MAGRINYÀ
dissabte 12 de desembre, a les 21 h
Teatre Principal
L’11 de setembre de 2015 es van complir 20 anys 
de la mort del mestre Joan Magrinyà a Vilanova 
i la Geltrú. L’associació Licexballet, formada 
majoritàriament per antics ballarins del ballet del 
Gran Teatre del Liceu, ens proposa una gala de 
dansa per recordar la figura del mestre.
Preu: 12 EUR anticipada i 14 EUR dia de la 
representació. Consulteu descomptes i venda a: 
www.elprincipal.cat o els dissabtes a les taquilles 
del Teatre Principal, de 17 a 20 h

MERCAT DE PINTORS
del 13 de desembre al 4 de gener (festius: 25 i 26 
de desembre i 1 de gener)
plaça de la Vila
Organitza: Associació Grup pintors aficionats de 
Vilanova i la Geltrú

XXXVII MITJA MARATÓ CIUTAT DE VILANOVA 
diumenge 13 desembre, a les 10 h
Pistes Atletisme
Cursa urbana en la modalitat de Mitja Marató 
(21km) que transcorre pels carrers de la nostra 
ciutat.

CONCERT DE NADAL RECORDANT EDUARD 
TOLDRÀ
a càrrec de la Cobla Ciutat de Cornellà 
diumenge 13 de desembre, a les 21 h
Auditori Eduard Toldrà
Organitza: Dansaires Vilanovins i Amics de la 
Sardana de l’AE Talaia
Preu únic: 5 EUR. Consulteu venda al www.
auditoritoldra.cat o els dissabtes a les taquilles del 
Teatre Principal, de 17 a 20 h

RECOLLIDA DE JOGUINES
del 14 al 17 de desembre, de 17 a 19.30 h
Centre Cívic Sant Joan

Les joguines es donaran a Creu Roja i han de ser 
noves, que no siguin bèl·liques ni de peluix i que 
no portin piles
Organitza: Centre Obert 

EXPOSICIÓ: LA JOGUINA EDUCATIVA
del 14 a 17 de desembre
Centre Cívic Sant Joan
Organitza: Creu Roja i Centre Obert

CERCAVILA MUSICAL DE NADALES 
a càrrec de la Banda de Música Mestre Montserrat
divendres 18 de desembre, a les 18 h
sortida: plaça de la Vila

BALL DE CANÇONS
a càrrec del Cor de Cambra Isquione, Coral Bitxac i 
Factoria Mascaró
divendres 18 i dissabte 19 de desembre, a les 21 h
Auditori Eduard Toldrà
Preu únic: 12 EUR. Consulteu venda a: www.
auditoritoldra.cat o els dissabtes a les taquilles del 
Teatre Principal de 17 a 20 h

TALLER INFANTIL: FES UN PETIT ROBOT LEGO 
D’STAR WARS
dissabte 19 de desembre, a les 10.30 h
Biblioteca Armand Cardona Torrandell
A càrrec d’Espl@i Virtu@l. Vine a fer un robot 
Lego education amb moviment, so i llum. Activitat 
adreçada a infants a partir de 8 anys
Preu: 3 EUR/ infant i poden anar acompanyats 
d’un adult
Places limitades. Inscripció prèvia a la biblioteca a 
partir del dia 30 de novembre

HORA DEL CONTE: LA PRINCESA DELS 
MATALASSOS
dissabte 19 de desembre, a les 12 h
Biblioteca Armand Cardona Torrandell
De Vivim del Cuentu, text, i Lucía Serrano, 
il·lustració. A càrrec dels autors. És el número 
8 de la col·lecció de Contes Desexplicats, on 
personatges i relats clàssics estan capgirats 
com un mitjó. La princesa del pèsol està massa 
enfeinada com per casar-se amb un príncep, però 
això no li impedirà d’engegar els seus propis 
negocis amb un èxit al·lucinant! Activitat adreçada 
a infants a partir de 5 anys
En col·laboració amb: Editorial Baula

DEMANA AL PARE NOEL LES JOGUINES DEL 
NADAL
diumenge 20 de desembre, d’11 a 14 h
Mercadal de la Collada- Els Sis Camins
Organitza: AV de la Collada- Els Sis Camins

PINOCCHIO
a càrrec de La baldufa, companyia de Comediants
diumenge 20 de desembre, a les 18 h
Teatre Principal
Paper i fusta es posen a disposició de la historia 
del text original de Carlo Collodi, per submergir-
nos en l’imaginari del nen-titella.
Edat recomanada: a partir de 6 anys
Preu únic: 6 EUR. Consulteu venda a: www.
elprincipal.cat o els dissabtes a les taquilles del 
Teatre Principal, de 17 a 20 h

PIRATES A LA VISTA
A càrrec dels alumnes de sensibilització de l’Escola 
i Conservatori de Música Mestre Montserrat



dimarts 22 de desembre, a les 18.30 h
Auditori Eduard Toldrà
Consulteu venda d’entrades a l’agenda del web 
www.vilanova.cat

CANT DE NADALES
A càrrec dels alumnes de cant coral de nivell 
elemental de l’Escola i Conservatori de Música 
Mestre Montserrat, acompanyats per la Rondalla
dimarts 22 de desembre, a les 19.45 h
Auditori Eduard Toldrà
Consulteu venda d’entrades a l’agenda del web 
www.vilanova.cat

OFRENA FLORAL AL MONUMENT A FRANCESC 
MACIÀ
amb motiu de l’aniversari de la seva mort
divendres 25 de desembre, a les 12 h
rambla de la Pau

PESSEBRE CALENT, FESTA AMB DJ’S
divendres 25 de desembre, a les 23 h
La Nau del Ferrocarril
Organitza: Can Pistraus, de la coordinadora 
d’entitats

2a CURSA DEL TIÓ
diumenge 27 de desembre, al matí
Cursa d’orientació urbana. Troba 12 fites i resol 
l’enigma que hi ha en cada una d’elles.
Participació per equips i en família. Informació i 
inscripcions a www.vilanova.cat

FEM SABONS 
dilluns 28 de desembre, de 17 a 18.30 h
Centre Cívic La Sardana
dimarts 29 de desembre, de 17 a 18.30 h
Centre cívic El Tacó 
Taller per aprendre a fer sabons. Adreçat a infants 
a partir de 5 anys
Preu: 5 EUR per infant. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia

FEM EL FANALET PER ANAR A REBRE ELS REIS 
dimecres 30 de desembre, de 17 a 18.30 h
Centre Cívic de Sant Joan
dilluns 4 de gener, de 17 a 18.30 h
Centre Cívic de Mar
dimarts 5 de gener, de 10.30 a 12 h
Centre Cívic del Molí de Vent 
Taller infantil on es realitzarà un fanalet per anar 
a rebre el tres reis. Adreçat a infants a partir de 3 
anys.
Preu: 5 EUR per infant. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia

BALL DE CAP D’ANY
dijous 31 de desembre, a les 23.59 h
La Nau del Ferrocarril
Organitza: Festuc, de la coordinadora d’entitats

VINE A DONAR LA CARTA DELS REIS AL PATGE 
REIAL
diumenge 3 de gener, d’11 a 14 h
Mercadal de la Collada- Els Sis Camins
Organitza: AV de la Collada- Els Sis Camins

CINEMA per CAP JOGUINA SENSE NEN!
diumenge 3 de gener, a les 12 h
Teatre Principal
“Cap joguina sense nen” torna aquest Nadal amb 
la pel·lícula per a públic familiar. 
Preu: Una joguina (poden ser de segona mà, però 
sempre en bon estat!)
Més informació: www.cineclubsala1.org
Organitza: Cineclub Sala1. Col·labora: Joguines 
sense Fronteres

AIRES GITANOS
a càrrec d’Ala Voronkova i Sergi Vicente
diumenge 3 de gener, a les 19 h
Auditori Eduard Toldrà
Coorganitzat amb: Associació Musical Eduard 
Toldrà
Preu únic: 15 EUR. Consulteu venda a: www.
auditoritoldra.cat o els dissabtes a les taquilles del 
Teatre Principal, de 17 a 20 h

FEM GALETES PER ALS REIS 
dilluns 4 de gener, de 17 a 18.30 h
Centre Cívic i Esportiu La Collada- Els Sis Camins
dimarts 5 de gener, de 10.30 a 12 h
Centre Cívic La Geltrú 
Taller infantil per aprendre a fer galetes. Adreçat a 
infants a partir de 4 anys
Preu: 5 EUR per infant. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia

PATGE REIAL
dilluns 4 de gener, de 18 a 20 h
Centre Cívic Sant Joan 
Vine a deixar la carta al patge reial del Centre 
Cívic Sant Joan
Organitza: AV de Sant Joan

BALL DE REIS
dimarts 5 de gener, a les 23 h 
La Nau del Ferrocarril
Organitza: La Unió Vilanovina, de la coordinadora 
d’entitats

ACTIVITATS 
TRADICIONALS NADALENQUES

INAUGURACIÓ DEL PESSEBRE DE NADAL
diumenge 13 de desembre, a les 19 h
plaça de la Vila
Presentació del pessebre d’enguany, tot cantant 
nadales amb les corals de la ciutat
Organitza: Associació Pessebrista de Vilanova

EXPOSICIÓ DE DIORAMES I DE FIGURES DE 
PESSEBRE
del 13 de desembre al 17 de gener
de dilluns a dissabte de 18 a 20.30 h, diumenges i 
festius de 12 a 14 h i de 18 a 20.30 h
carrer de Manuel de Cabanyes 17, baixos
Exposició dels pessebres de l’Associació 
Pessebrista de Vilanova i la Geltrú

PESSEBRE VIVENT DE LA GELTRÚ
dijous 24 de desembre, després de la Missa del 
Gall
recorregut al voltant de l’església i el Castell de la 
Geltrú
Organitza: CE La Geltrú

RETAULE DE NADAL
a càrrec de l’Estaquirot Teatre
divendres 25 de desembre i divendres 1 de gener, 
a les 12h
plaça de la Vila, al vestíbul de l’Ajuntament
El caganer, el principal protagonista de la història, 
endolceix aquesta interpretació de  l’origen del 
Nadal, farcida de pastors, dimonis i l’àngel.

ELS PASTORETS, D’EN JOSEP MARIA FOLCH I 
TORRES
25 i 26 de desembre a les 18.30 h
27 de desembre, a les 18 h 
1 de gener, a les 18.30 h
2 de gener, a les 22 h
3 de gener, a les 18 h
6 de gener, a les 18.30 h
Teatre Círcol Catòlic
Venda d’entrades: al Círcol Catòlic una hora 
abans de començar cada representació. Venda 
anticipada: exclusiu per a socis el 18 i el 19 de 
desembre de 19 a 21 h i per a públic en general 
els dies 21, 22, 28 i 29 de desembre, de 19 a 21 h
Preu: 8 EUR (nens i socis) i 12 EUR (general)
Organitza: Teatre Círcol Catòlic

CONCERT DE SANT ESTEVE
a càrrec de la Camerata Eduard Toldrà i l’Orquestra 
Simfònica de l’ECMM
dissabte 26 de desembre, a les 19 h
Auditori Eduard Toldrà
El director Guérassim Voronkov serà l’encarregat 
de dirigir les variacions sobre un tema de Frank 
Bridge de Benjamin Britten, com a repertori
Preu: 15 EUR anticipada i 17 EUR a taquilla
Consulteu venda i descomptes al www.
auditoritoldra.cat o els dissabtes a les taquilles del 
Teatre Principal, de 17 a 20 h
Coorganitzat amb: Associació Musical Eduard 
Toldrà

VELA REIAL 
dissabte 2 de gener, de 17 a 21 h,
diumenge 3 i dilluns 4 de gener, d’11 a 14 h i de 
17 a 21 h,
plaça de la Vila

L’Eliseu, carter reial de la ciutat, rep les cartes que 
els nens i nenes poden entregar a la vela que té 
instal·lada a la plaça de la Vila

HORA DEL CONTE: EL CONTE DE L’ELISEU 
a càrrec de Carme Jariod, actriu
dilluns 4 de gener, a les 11.30 h i a les 12.15 h
Biblioteca Joan Oliva i Milà
Aquestes Festes l’Eliseu, carter reial, té instal·lada 
la vela per rebre a tots els nens i nenes que el 
volen veure i li porten la carta pels Reis d’Orient. 
Voleu conèixer la història d’aquest personatge i 
com va arribar a la ciutat? Veniu a la biblioteca!
Activitat adreçada a infants a partir de 3 anys 

CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT
dimarts 5 de gener, a les 18.30 h
sortida del Castell de la Geltrú 
Recorregut: plaça del Pou, carrer de la Unió, carrer 
del Codonyat, carrer de Tetuan, rambla Principal, 
avinguda de Francesc Macià,  carrer del Pare Garí,  
plaça de Catalunya, carrer de l’Aigua, plaça de les 
Neus, rambla Principal i plaça de la Vila (consulteu 
plànol)
A continuació arribada dels Reis d’Orient i de 
l’Eliseu, carter reial, a la plaça de la Vila

ALTRES ACTIVITATS

TRAJECTES PROJECTUALS
fins al 3 de gener 
Centre d’Art Contemporani LA SALA
Projectes finals dels cicles formatius de grau 
superiors d’arts plàstiques i disseny que 
s’imparteixen a l’Escola Municipal d’Art i Disseny 
de Vilanova i la Geltrú

JO EM REBEL·LO, NOSALTRES EXISTIM
fins al 3 de gener
Centre d’Art Contemporani LA SALA
Recull l’obra, sovint silenciada, censurada o 
tergiversada, de 26 artistes, pensadors i activistes, 
així com de col·lectius i organitzacions que a 
través de la seva obra o acció promouen noves 
maneres de transformació social i política

ARBRES DE NADAL 
fins al 6 de gener
plaça de les Neus i passeig del Carme

EXPOSICIÓ: STAR WARS EN LEGO
fins al 9 de gener
Biblioteca Armand Cardona Torrandell
Amb motiu de l’estrena de la pel·lícula “El 
despertar de la Fuerza” de la saga Star Wars, 
la Biblioteca mostra diversos sets i minifigures 
oficials LEGO de les pel·lícules prèvies de la 
Guerra de les Galàxies. Peces cedides per un 
col·leccionista particular

PISTA DE PATINATGE SOBRE GEL
fins al 10 de gener
plaça de la Vila
Organitza: Associació Viu Comerç

TIONS GEGANTS DE NADAL
a diversos indrets de la ciutat

CONCERT DE DAVID CARABÉN
divendres 11 de desembre, a les 21 h
Auditori Eduard Toldrà

El guitarra, veu i principal compositor de Mishima, 
David Carabén, despulla en un llibre les cançons 
en català de Mishima
Preu: 12 EUR anticipada i 14 EUR a taquilla
Consulteu descomptes i venda a: www.
auditoritoldra.cat o els dissabtes a les taquilles del 
Teatre Principal, de 17 a 20 h

MERCAT D’ARTESANIA DE NADAL I REIS
de l’11 de desembre al 5 de gener
rambla Principal, 95-105 (davant de l’escola El 
Cim)
rambla Principal 71 (davant del col·legi Santa 
Teresa de Jesús)

TALLER DE NADAL: UN TIÓ MOLT ENROTLLAT
dissabte 12 de desembre, a les 11 h
davant de la biblioteca Joan Oliva i Milà
La biblioteca Joan Oliva surt al carrer, us esperem 
a la plaça de la Vila! Vine a fer el teu tió de Nadal, 
no li faltarà detall!
Taller obert a tots els infants
Durant el taller els infants han d’estar 
acompanyats d’un adult. Sense inscripció prèvia.

FIRA D’HIVERN DE LA CERVESA ARTESANA
dissabte 12 de desembre, a les 12 h
La Nau del Ferrocarril
Organitza: Associació Singlot

20 ANYS SENSE JOAN MAGRINYÀ
dissabte 12 de desembre, a les 21 h
Teatre Principal
L’11 de setembre de 2015 es van complir 20 anys 
de la mort del mestre Joan Magrinyà a Vilanova 
i la Geltrú. L’associació Licexballet, formada 
majoritàriament per antics ballarins del ballet del 
Gran Teatre del Liceu, ens proposa una gala de 
dansa per recordar la figura del mestre.
Preu: 12 EUR anticipada i 14 EUR dia de la 
representació. Consulteu descomptes i venda a: 
www.elprincipal.cat o els dissabtes a les taquilles 
del Teatre Principal, de 17 a 20 h

MERCAT DE PINTORS
del 13 de desembre al 4 de gener (festius: 25 i 26 
de desembre i 1 de gener)
plaça de la Vila
Organitza: Associació Grup pintors aficionats de 
Vilanova i la Geltrú

XXXVII MITJA MARATÓ CIUTAT DE VILANOVA 
diumenge 13 desembre, a les 10 h
Pistes Atletisme
Cursa urbana en la modalitat de Mitja Marató 
(21km) que transcorre pels carrers de la nostra 
ciutat.

CONCERT DE NADAL RECORDANT EDUARD 
TOLDRÀ
a càrrec de la Cobla Ciutat de Cornellà 
diumenge 13 de desembre, a les 21 h
Auditori Eduard Toldrà
Organitza: Dansaires Vilanovins i Amics de la 
Sardana de l’AE Talaia
Preu únic: 5 EUR. Consulteu venda al www.
auditoritoldra.cat o els dissabtes a les taquilles del 
Teatre Principal, de 17 a 20 h

RECOLLIDA DE JOGUINES
del 14 al 17 de desembre, de 17 a 19.30 h
Centre Cívic Sant Joan

Les joguines es donaran a Creu Roja i han de ser 
noves, que no siguin bèl·liques ni de peluix i que 
no portin piles
Organitza: Centre Obert 

EXPOSICIÓ: LA JOGUINA EDUCATIVA
del 14 a 17 de desembre
Centre Cívic Sant Joan
Organitza: Creu Roja i Centre Obert

CERCAVILA MUSICAL DE NADALES 
a càrrec de la Banda de Música Mestre Montserrat
divendres 18 de desembre, a les 18 h
sortida: plaça de la Vila

BALL DE CANÇONS
a càrrec del Cor de Cambra Isquione, Coral Bitxac i 
Factoria Mascaró
divendres 18 i dissabte 19 de desembre, a les 21 h
Auditori Eduard Toldrà
Preu únic: 12 EUR. Consulteu venda a: www.
auditoritoldra.cat o els dissabtes a les taquilles del 
Teatre Principal de 17 a 20 h

TALLER INFANTIL: FES UN PETIT ROBOT LEGO 
D’STAR WARS
dissabte 19 de desembre, a les 10.30 h
Biblioteca Armand Cardona Torrandell
A càrrec d’Espl@i Virtu@l. Vine a fer un robot 
Lego education amb moviment, so i llum. Activitat 
adreçada a infants a partir de 8 anys
Preu: 3 EUR/ infant i poden anar acompanyats 
d’un adult
Places limitades. Inscripció prèvia a la biblioteca a 
partir del dia 30 de novembre

HORA DEL CONTE: LA PRINCESA DELS 
MATALASSOS
dissabte 19 de desembre, a les 12 h
Biblioteca Armand Cardona Torrandell
De Vivim del Cuentu, text, i Lucía Serrano, 
il·lustració. A càrrec dels autors. És el número 
8 de la col·lecció de Contes Desexplicats, on 
personatges i relats clàssics estan capgirats 
com un mitjó. La princesa del pèsol està massa 
enfeinada com per casar-se amb un príncep, però 
això no li impedirà d’engegar els seus propis 
negocis amb un èxit al·lucinant! Activitat adreçada 
a infants a partir de 5 anys
En col·laboració amb: Editorial Baula

DEMANA AL PARE NOEL LES JOGUINES DEL 
NADAL
diumenge 20 de desembre, d’11 a 14 h
Mercadal de la Collada- Els Sis Camins
Organitza: AV de la Collada- Els Sis Camins

PINOCCHIO
a càrrec de La baldufa, companyia de Comediants
diumenge 20 de desembre, a les 18 h
Teatre Principal
Paper i fusta es posen a disposició de la historia 
del text original de Carlo Collodi, per submergir-
nos en l’imaginari del nen-titella.
Edat recomanada: a partir de 6 anys
Preu únic: 6 EUR. Consulteu venda a: www.
elprincipal.cat o els dissabtes a les taquilles del 
Teatre Principal, de 17 a 20 h

PIRATES A LA VISTA
A càrrec dels alumnes de sensibilització de l’Escola 
i Conservatori de Música Mestre Montserrat



PRESENTACIÓ

Som moltes, les persones que ens il·lusionem amb l’arribada del Nadal. Les festes 
nadalenques, guarnides amb una capa de màgia, ens conviden a prendre una 
certa distància del dia a dia, a compartir més estones amb la família i amistats, a 
refermar costums i tradicions que hem adquirit des de la infantesa... són dies en 
què ens desitgem mútuament el millor per a l’any següent, en què deixem anar 
els nostres somnis, amb una íntima convicció que es poden fer realitat. 

També són dies en què pensem en els altres. No pot ser d’altra manera, perquè 
l’alegria i la tendresa amb què solem associar el Nadal, malauradament no 
són un bé a l’abast de tothom. No podem deixar de ser conscients, en aquests 
dies especials, de les dificultats i el dolor que viuen moltes persones del nostre 
entorn proper i no gaire llunyà, situacions dures causades per motius econòmics, 
de salut, de discriminació i de conflictivitat. 

La humanitat està vivint una profunda crisi a nivell global, que també ens toca a 
casa nostra en molts aspectes. En el programa d’activitats que teniu a les mans, 
d’alguna manera, aquesta realitat queda reflectida. Us convido a consultar-lo, hi 
veureu els actes tradicionals de sempre, activitats per a la mainada, propostes 
lúdiques i culturals... però també trobareu, en moltes d’aquestes iniciatives, 
l’expressió de la solidaritat, del desig de pau, de l’esperança en un món més 
just, igualitari i humà. 

Agraeixo la implicació de les entitats i associacions que fan possible la confecció 
d’aquest programa d’actes, perquè en puguem gaudir tota la ciutat. Amb el 
desig que la màgia del Nadal ens toqui una mica a totes i tots. 

Neus Lloveras i Massana
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú

   2015/2016

NADAL I REIS
a la ciutat

AGRAÏMENTS

Agrupació de Balls Populars

Associació Cultural Ball d’Enveja

Associació de Falconers de les 
Comarques de Barcelona

Associació de Geganters de 
Vilanova

Associació Pessebrista de 
Vilanova

Associació Tres Tombs

Associació Viu comerç

Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Vilanova i la 
Geltrú

Autocars Plana

AV de la Collada- Els Sis Camins 

AV de Sant Joan

AV del Tacó

Bordegassos de Vilanova

CE La Geltrú

Cineclub Sala 1

Cor de Cambra Isquione

Coral Moixaina

Diables de la Collada-Sis Camins

Diari de Vilanova

Ferrer & Ojeda / Zurich

Flash flash

Josep Candela

Los Encantes

Nova. Organització i Servei 
d’Ordre

Olga Jimenez i L’Estaquirot 
Teatre

Orfeó Vilanoví

Teatre Círcol Catòlic

Teixits La Rosa

Perruqueria Iman

INFORMACIÓ
Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú
pl. de la Vila, 8
Tel. 93 814 00 00

INSCRIPCIONS CENTRES 
CÍVICS
Les activitats que són de 
pagament estan indicades. Per 
a informació i inscripcions als 
centres cívics cal adreçar-se a: 
centrescivics@vilanova.cat, o als 
centres cívics en el seu horari 
habitual.

REGALA CULTURA
El Teatre Principal i l’Auditori 
Eduard Toldrà t’ofereixen la 
possibilitat de regalar Tiquets 
Regal TP-AU per bescanviar 
per entrades de la programació 
estable de teatre, música i dansa 
de la temporada vigent i la 
següent. Més informació a 
www.elprincipal.cat o www.
auditoritoldra.cat

RECOLLIDA PERMANENT 
D’ALIMENTS
Recollida permanent d’aliments 
a la Xarxa de Centres Cívics, per 
als projectes relacionats amb 
l’alimentació de Vilanova i la 
Geltrú:
• Associació Alè: Servei 
d’esmorzars Cafè Caliu 
• Creu Roja: Banc de queviures 
• Mensa del Cor: Alimentació 
infantil amb menús 
Aliments preferents: oli, galetes, 
pasta, melmelada, cereals, 
tomàquet envasat, sucre, llentia 
pardina, aliments infantils 
(potitos), llet, llegum cuit, cacau 
en pols, arròs i conserves de 
peix. 
Organitza: Mesa d’Entitats 
Socials de Vilanova i la Geltrú

ESPAIS DE PROGRAMACIÓ
Auditori Eduard Toldrà
c. d’Olesa de Bonesvalls, 8
Tel. 93 814 00 00 ext. 3176
info@auditoritoldra.cat

Biblioteca Armand Cardona 
Torrandell
c. Menéndez y Pelayo, 15-17
Tel. 93 815 91 21
b.vilanovag.act@diba.cat

Biblioteca Joan Oliva i Milà
pl. de la Vila, 13
Tel. 93 893 20 39
b.vilanovag.jo@diba.cat

Casal Municipal de Gent Gran 
c. Josep Llanza, 4
Tel. 93 816 90 29
casal@vilanova.cat

Casal Municipal de Gent Gran 
Can Pahissa
rambla de la Pau, 48
Tel. 93 815 48 44
pahissa@vilanova.cat 

Centre Cívic i Esportiu La 
Collada-Els Sis Camins
c. de la Turbina, 19
Tel. 93 810 02 40
ccicollada@vilanova.cat 

Centre Cívic La Geltrú
pl. de l’Associació dels Alumnes 
Obrers, 1
Tel. 93 814 74 06
ccigeltru@vilanova.cat 

Centre Cívic La Sardana 
c. de Josep Anselm Clavé, 74
Tel. 93 810 14 84
ccisardana@vilanova.cat

Centre Cívic Mar
passeig Marítim, 73 
Tel. 93 815 43 07
ccimar@vilanova.cat

Centre Cívic Molí de Vent
c. de l’Aigua, 203-205
Tel. 93 815 18 45
ccivent@vilanova.cat

Centre Cívic Sant Joan
jardins Francesc Macià, s/n
Tel. 93 815 80 42
ccijoan@vilanova.cat

Centre Cívic Tacó
av. de Vilafranca del Penedès, 26
Tel. 93 893 63 58
ccitaco@vilanova.cat 
 
Centre d’Art Contemporani LA 
SALA
c. Joaquim Mir, 12
Tel. 93 816 90 01
lasala@vilanova.cat

Teatre Círcol Catòlic
c. Sant Gervasi, 41
Tel. 93 893 79 00
circolcatolic@hotmail.com

Teatre Principal
rbla. Principal 4
Tel. 93 814 19 52
info@elprincipal.cat

Nota: ens reservem el dret de 
modificar aquest programa 
si, per causes imprevistes, 
fos necessari. Anunciaríem 
qualsevol canvi a través dels 
mitjans de comunicació i del 
web municipal.

Plaça de la Vila

Plaça de les Neus

Plaça del Pou

C. de la Unió

C. del CodonyatC. de Tetuan

C. de l’
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La cavalcada de Reis

L’arbre de Nadal

La pista de gel

El pessebre

El mercat de Nadal i Reis

La vela reial

Av. de Francesc Macià

C. del Pare G
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R
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