
INAUGURACIÓ
DEL PESSEBRE  DE NADAL
dimarts 13 de desembre, a les
18.30 h, plaça de la Vila
Encesa dels llums de Nadal, tot
presentant el pessebre d’enguany
i cantant nadales amb les corals
de la ciutat

PESSEBRE VIVENT DE LA
COLLADA-ELS SIS CAMINS
dissabte 17 de desembre, a partir
de les 19h, davant de la torre del
Vallès amb l’av. dels Sis Camins
Organitza: AV de La Collada- Els Sis
Camins

EXPOSICIÓ DE DIORAMES I DE
FIGURES POPULARS
del 18 de desembre al 17 de gener,
de dilluns a dissabte de 19 a
20.30h, diumenges i festius de 12 a
14h i de 18.30 a 20.30h, carrer de
Manuel de Cabanyes, 17, baixos
Diorames i f igures populars
mostrades per  l ’Assoc iació
Pessebrista de Vilanova i la Geltrú

PESSEBRE VIVENT DE LA GELTRÚ
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
dissabte 25 de desembre i
diumenge 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.
Hi haurà aparcament gratuït
de cotxets d’infants

ELS PASTORETS, DE JOSEP
MARIA FOLCH I TORRES
a càrrec de l’Escotilló Teatre
25 i 26 de desembre a les 18.30h,
30 de desembre, a les 22h,
1 i 6 de gener, a les 18.30h,
7 i 8 de gener, a les 18h,
Teatre Círcol Catòlic
Venda d’entrades: al Círcol Catòlic
una hora abans de començar cada
representació. Venda anticipada: per
a socis el 17 de desembre, de 18 a
20h i per a no socis els dies 21, 22,
23, 28 i 29 de desembre i 3 i 4 de
gener, de 19 a 20h
No es fan reserves ni devolucions
de les entrades
Organitza: Teatre Círcol Catòlic

CONCERT DE SANT ESTEVE
a càrrec de l’Orquestra de Cambra
del Garraf
dilluns 26 de desembre, a les 19h,
Auditori Eduard Toldrà
Amb en Guerassim Voronkov com
a director, l’Orquestra de Cambra
del Garraf interpreta La nit
T rans f igurada ,  una  de  les
primerenques obres  del compositor
Schönberg.

El concert es completa amb la
participació d’alumnes de l'Escola i
Conservatori Municipal de Música
Mestre Montserrat de Vilanova i la
Geltrú en un repertori especial.
Preu: 15€. Consulteu venda i
descomptes al web
www.auditoritoldra.cat

HORA DEL CONTE: EL CONTE DE
L’ELISEU
a càrrec de l’Eliseu, carter reial
dilluns 2 de gener, a les 12h,
Centre d’Art Contemporani,
La Sala
Voleu conèixer la història de l’Eliseu?
Voleu saber com va arribar a ser el
nostre carter reial? L’Eliseu ens ho
narra amb el conte: Eliseu, carter
reial, de Jordina Biosca, il·lustracions
de Carles Hernandez i la posada en
escena d’en Marc Alvaro. En acabat
els nens i nenes assistents poden
entregar-li la seva carta

VELA REIAL
dilluns 2 de gener, de 17 a 21h,
dimarts 3 i dimecres 4 de gener,
d’11 a 14h i de 17 a 21h,
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 Carme Jariod
dimecres 4 de gener, a les 12h,
Biblioteca Joan Oliva i Milà
Voleu conèixer la història de l’Eliseu?
Voleu saber com va arribar a ser el
nostre carter reial? El conte Eliseu,
carter reial, de Jordina Biosca i
il·lustracions de Carles Hernandez,
ens ho explica

CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT
dijous 5 de gener, a les 18.30h,
sortida del Castell de la Geltrú
Recorregut: plaça del Pou, carrer de
la Unió, carrer del Codonyat, carrer
de Tetuan, rambla Principal, plaça
de les Neus, carrer de l’Aigua, plaça
de Catalunya, carrer del Pare Garí,
avinguda de Francesc Macià 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

HORA DEL CONTE: EM DIC LILA
a càrrec de Susanna Peix i amb la
presència de la Lila
dimarts 27 de desembre, a les 12h,
Biblioteca Armand Cardona
Torrandell
Tot seguit es farà la presentació de
les dues noves col·leccions de contes
de les Tres bessones: Un dia molt
especial i De gran vull ser
(Activitat adreçada a nens i nenes a
partir de 2 anys)
Col·labora: Editorial Cromosoma

TALLER DE NADAL: GRAVATS DE
POSTAL
dimecres 28 de desembre, a les 17h,
Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Vols regalar una postal ben original
aquest Nadal? Vine al Museu i
t’ensenyarem a decorar-les fent
gravats
(Edats: de 7 a 10 anys)
Preu: 3 €. Cal reserva prèvia

FEM GALETES PER ALS REIS
dimecres 28 de desembre, de 17 a
18.30h, dimecres 4 de gener, de 17
a 18.30h,
Centre Cívic La Geltrú
dijous 29 de desembre, de 17 a
18.30h,
dimarts 3 de gener, de 17 a 18.30h,
Centre Cívic i Esportiu La Collada-
Els Sis Camins
Taller infantil per aprendre a fer
galetes. Adreçat a partir de 3 anys
Preu: 3€ per infant. Places limitades.
Cal inscripció prèvia

28 DE DESEMBRE: LA SENYORA
LLUFA!
dimecres 28 de desembre, de 17 a
20h,
Centres cívics
Vine als centres cívics, tu sol, amb
el pare o la mare, amb l’avi o l’àvia,
amb els teus amics o amigues, amb
l’oncle o la tieta o amb els teus
germans o germanes  i fes la teva
pròpia llufa per penjar a on vulguis
o a qui vulguis.

CONCERT: DE BROADWAY AL
PARAL·LEL
a càrrec de Nina i l’Orquestra de
Cadaqués
dimecres 28 de desembre, a les 21h,
Auditori Eduard Toldrà
Un recorregut per la història del
gènere dels musicals, il·lustrat amb
els temes més coneguts dels autors
de referència, de la mà de
l’Ensemble Orquestra de Cadaqués,
que, en aquesta ocasió, ha convidat
una de les cantants catalanes més
reconegudes i gran coneixedora
d’aquest estil

Venda d’entrades: a l’Auditori, una
hora abans de començar el concert,
si en queden de disponibles
Venda anticipada: tots els dissabtes
de desembre, a la taquilla del Teatre
Principal, de 17 a 20h
Preu: 30€
Organitza: Unnim obra social

EL NADAL A CAN PAPIOL
divendres 30 de desembre, a les
16.30h,
Museu Romàntic Can Papiol
Com se celebrava el Nadal al segle
XIX? Feien pessebres? Rebien
regals? Ho podreu descobrir visitant
el Museu Romàntic Can Papiol en
una visita temàtica per conèixer com
celebraven les festes en aquesta
casa
(Edats: de 7 a 10 anys)
Preu: 3€ per nen/a. Places limitades
(mínim 15, màxim 25). Cal reserva
prèvia

FEM ELS REIS MAGS
dilluns 2 de gener, de 17.30 a
19.30h,
Centre Cívic Tacó
Taller infantil per fer els Tres Reis
Mags Adreçat a partir de 3 anys
Preu: 3€ per infant. Places limitades.
Cal inscripció prèvia

HORA DEL CONTE: EN UN POBLE
DE PESSEBRE
a càrrec de les seves autores, Núria
Mañé i Montse Fransoy
dimarts 3 de gener, a les 18h,
Biblioteca Armand Cardona
Torrandell
En finalitzar el conte, com es fa una
figura del pessebre en plastilina?
Col·labora: Publicacions de l’Abadia
de Montserrat

TALLER INFANTIL: EL FANALET
DE LA NIT DE REIS
dijous 5 de gener, a les 12h,
Biblioteca Joan Oliva i Milà
Prepara’t per rebre els Reis Mags,
vine a fer el teu fanalet de Reis a la
Biblioteca.
Durant el taller els infants han d’estar
acompanyats d’un adult.
Adreçat a infants de 3 a 7 anys.
Places limitades. Inscripcions a la
Biblioteca  a  partir del 19 de
desembre

MERCAT DE SANTA LLÚCIA
a partir del 9 de desembre,
plaça de les Neus

FEM ENTRE TOTS I TOTES EL
PESSEBRE
del 14 al 23 de desembre, de 17 a
20h,
Centres cívics
Tinguis l’edat que tinguis, vine a
qualsevol centre cívic, tria un dibuix,
pinta’l, retalla’l i posa’l al pessebre
que farem entre tots i totes

MERCAT JUVENIL
16, 17 i 18 de desembre,
plaça de les Neus

MERCAT D’ARTESANIA DE
CREACIÓ PRÒPIA I PINTORS
del 16 de desembre al 5 de gener,
plaça de la Vila

MERCAT DEL PETIT REGAL
del 16 de desembre al 5 de gener,
plaça de les Cols

ENLAIRA EL TEU DESIG
dissabte 17 de desembre, de 10.30 a
13.30h,
plaça de la Vila
Omplim el cel de bons desitjos. Vine
i escriu-lo, entre tots farem que el cel
es tenyeixi de globus i de missatges
per la pau

PRESENTACIÓ  DEL CO NTE
GUANYADOR DEL XIV PREMI DE
LITERATURA INFANTIL IL·LUSTRADA
MERCÈ LLIMONA 2011
dissabte 17 de desembre, a les 12h,
Bibl ioteca Joan Oliva i Milà
Explicació del conte guanyador,
Xamae, a càrrec de l’autora del text,
Susana Peix, i de la il·lustradora,
Romina Martí O’Toole

FEM GUARNIMENTS DE NADAL
dilluns 19 de desembre, de 17.30 a
19.30h,
Centre Cívic Mar
dijous 22 de desembre, de 17.30 a
19.30h,
Centre Cívic Molí de Vent
Taller infantil per fer diversos objectes
per penjar a l’arbre, al pom d’un armari
o al pany de la porta. Adreçat a infants
a partir de 3 anys
Preu: 3€ per infant. Places limitades.
Cal inscripció prèvia

FEM UN CENTRE DE NADAL
dimarts 20 de desembre, de 10 a 12h,
Can Pahissa
Taller per fer un centre per guarnir
la taula. Adreçat a adults.
Preu: 3 €. Places limitades.
Cal inscripció prèvia

FEM UN TIÓ
dimarts 20 de desembre, de 17.30 a
19.30h,
Centre Cívic La Sardana
Taller infantil per fer el teu tió. Adreçat
a infants a partir de 3 anys

Preu: 3€ per infant. Places limitades.
Cal inscripció prèvia

REIS TRES TOMBS I NEVADES.
IMATGES HIVERNALS DE FA MIG
SEGLE
dimarts 20 de desembre, a les 19h,
Castell de la Geltrú
Projecció de pel·lícules d’en Francesc
Roig i Toqués i d’en Jordi Ferret i Isern
Organitza: Arxiu Comarcal del Garraf
 
FEM UN CAGANER
dimecres 21 de desembre, de 17.30
a 19.30h,
Centre Cívic Sant Joan
Taller infantil per fer el teu caganer
Adreçat a infants a partir de 3 anys
Preu: 3€. Places limitades.
Cal inscripció prèvia

PER NADAL... LA RUTA DE LES
ESGLÉSIES
dimecres 21 de desembre, de 18 a
20h, dimecres 28 de desembre de 18
a 20h i dimecres 4 de gener de 18 a
20h,
Esglésies de la ciutat
Visita guiada a les esglésies de la ciutat
Preu: 3€. Places limitades. Inscripcions
a La Botiga, punt d’atenció turística
(c. Sant Joan, 31 bxs. Tel. 93 815 4517)

CONCERT DE NADAL: DOBLE
CANTATA A CÀRREC D’ALUMNES
DE L’ESCOLA I CONSERVATORI
MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE
MONTSERRAT
dijous 22 de desembre, a les 18.30h
i a les 19.45h,
Auditori Eduard Toldrà
La primera cantata, El follet valent, a
les 18.30h va a càrrec dels cantaires
de sensibilització. Cap a les 19.45h
comença la segona cantata,
El Dr. Jekyll i Mr. Haydn, amb alumnes
de grau elemental. En les dues
cantates hi haurà l’acompanyament
d’instrumentistes d’altres cursos de
l’escola

HORA DEL CONTE EN LLENGUA
DE SIGNES: LA BRUIXA LLETJARDS
a càrrec de Darabuc i la participació
de JuanolO
dissabte 24 de desembre, a les 12h,
Bibl ioteca Armand Cardona
Torrandell
Hora del conte en llengua de signes:
La bruixa Lletjards, a càrrec del seu
autor Darabuc i la participació del
l’il ·lustrador JuanolO. Per a la
interpretació en LSC, hi haurà un
representant de la cooperativa Atenció
a Persones Sordes i Sordcegues,
APSO. Presentació del conte núm. 12
de la col·lecció Ginjoler
(activitat per a infants)
Col·labora: El Cep i la Nansa edicions

OFRENA FLORAL AL MONUMENT
A FRANCESC MACIÀ
diumenge 25 de desembre, a les 12h,
rambla de la Pau

PLAÇA
DEL
POU

La Geltrú

PLAÇA
DE LA
VILA

Plaça de
Catalunya

r

PLAÇA
DE LES
NEUS



INAUGURACIÓ
DEL PESSEBRE  DE NADAL
dimarts 13 de desembre, a les
18.30 h, plaça de la Vila
Encesa dels llums de Nadal, tot
presentant el pessebre d’enguany
i cantant nadales amb les corals
de la ciutat

PESSEBRE VIVENT DE LA
COLLADA-ELS SIS CAMINS
dissabte 17 de desembre, a partir
de les 19h, davant de la torre del
Vallès amb l’av. dels Sis Camins
Organitza: AV de La Collada- Els Sis
Camins

EXPOSICIÓ DE DIORAMES I DE
FIGURES POPULARS
del 18 de desembre al 17 de gener,
de dilluns a dissabte de 19 a
20.30h, diumenges i festius de 12 a
14h i de 18.30 a 20.30h, carrer de
Manuel de Cabanyes, 17, baixos
Diorames i f igures populars
mostrades per  l ’Assoc iació
Pessebrista de Vilanova i la Geltrú

PESSEBRE VIVENT DE LA GELTRÚ
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
dissabte 25 de desembre i
diumenge 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.
Hi haurà aparcament gratuït
de cotxets d’infants

ELS PASTORETS, DE JOSEP
MARIA FOLCH I TORRES
a càrrec de l’Escotilló Teatre
25 i 26 de desembre a les 18.30h,
30 de desembre, a les 22h,
1 i 6 de gener, a les 18.30h,
7 i 8 de gener, a les 18h,
Teatre Círcol Catòlic
Venda d’entrades: al Círcol Catòlic
una hora abans de començar cada
representació. Venda anticipada: per
a socis el 17 de desembre, de 18 a
20h i per a no socis els dies 21, 22,
23, 28 i 29 de desembre i 3 i 4 de
gener, de 19 a 20h
No es fan reserves ni devolucions
de les entrades
Organitza: Teatre Círcol Catòlic

CONCERT DE SANT ESTEVE
a càrrec de l’Orquestra de Cambra
del Garraf
dilluns 26 de desembre, a les 19h,
Auditori Eduard Toldrà
Amb en Guerassim Voronkov com
a director, l’Orquestra de Cambra
del Garraf interpreta La nit
T rans f igurada ,  una  de  les
primerenques obres  del compositor
Schönberg.

El concert es completa amb la
participació d’alumnes de l'Escola i
Conservatori Municipal de Música
Mestre Montserrat de Vilanova i la
Geltrú en un repertori especial.
Preu: 15€. Consulteu venda i
descomptes al web
www.auditoritoldra.cat

HORA DEL CONTE: EL CONTE DE
L’ELISEU
a càrrec de l’Eliseu, carter reial
dilluns 2 de gener, a les 12h,
Centre d’Art Contemporani,
La Sala
Voleu conèixer la història de l’Eliseu?
Voleu saber com va arribar a ser el
nostre carter reial? L’Eliseu ens ho
narra amb el conte: Eliseu, carter
reial, de Jordina Biosca, il·lustracions
de Carles Hernandez i la posada en
escena d’en Marc Alvaro. En acabat
els nens i nenes assistents poden
entregar-li la seva carta

VELA REIAL
dilluns 2 de gener, de 17 a 21h,
dimarts 3 i dimecres 4 de gener,
d’11 a 14h i de 17 a 21h,
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 Carme Jariod
dimecres 4 de gener, a les 12h,
Biblioteca Joan Oliva i Milà
Voleu conèixer la història de l’Eliseu?
Voleu saber com va arribar a ser el
nostre carter reial? El conte Eliseu,
carter reial, de Jordina Biosca i
il·lustracions de Carles Hernandez,
ens ho explica

CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT
dijous 5 de gener, a les 18.30h,
sortida del Castell de la Geltrú
Recorregut: plaça del Pou, carrer de
la Unió, carrer del Codonyat, carrer
de Tetuan, rambla Principal, plaça
de les Neus, carrer de l’Aigua, plaça
de Catalunya, carrer del Pare Garí,
avinguda de Francesc Macià 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

HORA DEL CONTE: EM DIC LILA
a càrrec de Susanna Peix i amb la
presència de la Lila
dimarts 27 de desembre, a les 12h,
Biblioteca Armand Cardona
Torrandell
Tot seguit es farà la presentació de
les dues noves col·leccions de contes
de les Tres bessones: Un dia molt
especial i De gran vull ser
(Activitat adreçada a nens i nenes a
partir de 2 anys)
Col·labora: Editorial Cromosoma

TALLER DE NADAL: GRAVATS DE
POSTAL
dimecres 28 de desembre, a les 17h,
Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Vols regalar una postal ben original
aquest Nadal? Vine al Museu i
t’ensenyarem a decorar-les fent
gravats
(Edats: de 7 a 10 anys)
Preu: 3 €. Cal reserva prèvia

FEM GALETES PER ALS REIS
dimecres 28 de desembre, de 17 a
18.30h, dimecres 4 de gener, de 17
a 18.30h,
Centre Cívic La Geltrú
dijous 29 de desembre, de 17 a
18.30h,
dimarts 3 de gener, de 17 a 18.30h,
Centre Cívic i Esportiu La Collada-
Els Sis Camins
Taller infantil per aprendre a fer
galetes. Adreçat a partir de 3 anys
Preu: 3€ per infant. Places limitades.
Cal inscripció prèvia

28 DE DESEMBRE: LA SENYORA
LLUFA!
dimecres 28 de desembre, de 17 a
20h,
Centres cívics
Vine als centres cívics, tu sol, amb
el pare o la mare, amb l’avi o l’àvia,
amb els teus amics o amigues, amb
l’oncle o la tieta o amb els teus
germans o germanes  i fes la teva
pròpia llufa per penjar a on vulguis
o a qui vulguis.

CONCERT: DE BROADWAY AL
PARAL·LEL
a càrrec de Nina i l’Orquestra de
Cadaqués
dimecres 28 de desembre, a les 21h,
Auditori Eduard Toldrà
Un recorregut per la història del
gènere dels musicals, il·lustrat amb
els temes més coneguts dels autors
de referència, de la mà de
l’Ensemble Orquestra de Cadaqués,
que, en aquesta ocasió, ha convidat
una de les cantants catalanes més
reconegudes i gran coneixedora
d’aquest estil

Venda d’entrades: a l’Auditori, una
hora abans de començar el concert,
si en queden de disponibles
Venda anticipada: tots els dissabtes
de desembre, a la taquilla del Teatre
Principal, de 17 a 20h
Preu: 30€
Organitza: Unnim obra social

EL NADAL A CAN PAPIOL
divendres 30 de desembre, a les
16.30h,
Museu Romàntic Can Papiol
Com se celebrava el Nadal al segle
XIX? Feien pessebres? Rebien
regals? Ho podreu descobrir visitant
el Museu Romàntic Can Papiol en
una visita temàtica per conèixer com
celebraven les festes en aquesta
casa
(Edats: de 7 a 10 anys)
Preu: 3€ per nen/a. Places limitades
(mínim 15, màxim 25). Cal reserva
prèvia

FEM ELS REIS MAGS
dilluns 2 de gener, de 17.30 a
19.30h,
Centre Cívic Tacó
Taller infantil per fer els Tres Reis
Mags Adreçat a partir de 3 anys
Preu: 3€ per infant. Places limitades.
Cal inscripció prèvia

HORA DEL CONTE: EN UN POBLE
DE PESSEBRE
a càrrec de les seves autores, Núria
Mañé i Montse Fransoy
dimarts 3 de gener, a les 18h,
Biblioteca Armand Cardona
Torrandell
En finalitzar el conte, com es fa una
figura del pessebre en plastilina?
Col·labora: Publicacions de l’Abadia
de Montserrat

TALLER INFANTIL: EL FANALET
DE LA NIT DE REIS
dijous 5 de gener, a les 12h,
Biblioteca Joan Oliva i Milà
Prepara’t per rebre els Reis Mags,
vine a fer el teu fanalet de Reis a la
Biblioteca.
Durant el taller els infants han d’estar
acompanyats d’un adult.
Adreçat a infants de 3 a 7 anys.
Places limitades. Inscripcions a la
Biblioteca  a  partir del 19 de
desembre

MERCAT DE SANTA LLÚCIA
a partir del 9 de desembre,
plaça de les Neus

FEM ENTRE TOTS I TOTES EL
PESSEBRE
del 14 al 23 de desembre, de 17 a
20h,
Centres cívics
Tinguis l’edat que tinguis, vine a
qualsevol centre cívic, tria un dibuix,
pinta’l, retalla’l i posa’l al pessebre
que farem entre tots i totes

MERCAT JUVENIL
16, 17 i 18 de desembre,
plaça de les Neus

MERCAT D’ARTESANIA DE
CREACIÓ PRÒPIA I PINTORS
del 16 de desembre al 5 de gener,
plaça de la Vila

MERCAT DEL PETIT REGAL
del 16 de desembre al 5 de gener,
plaça de les Cols

ENLAIRA EL TEU DESIG
dissabte 17 de desembre, de 10.30 a
13.30h,
plaça de la Vila
Omplim el cel de bons desitjos. Vine
i escriu-lo, entre tots farem que el cel
es tenyeixi de globus i de missatges
per la pau

PRESENTACIÓ  DEL CO NTE
GUANYADOR DEL XIV PREMI DE
LITERATURA INFANTIL IL·LUSTRADA
MERCÈ LLIMONA 2011
dissabte 17 de desembre, a les 12h,
Bibl ioteca Joan Oliva i Milà
Explicació del conte guanyador,
Xamae, a càrrec de l’autora del text,
Susana Peix, i de la il·lustradora,
Romina Martí O’Toole

FEM GUARNIMENTS DE NADAL
dilluns 19 de desembre, de 17.30 a
19.30h,
Centre Cívic Mar
dijous 22 de desembre, de 17.30 a
19.30h,
Centre Cívic Molí de Vent
Taller infantil per fer diversos objectes
per penjar a l’arbre, al pom d’un armari
o al pany de la porta. Adreçat a infants
a partir de 3 anys
Preu: 3€ per infant. Places limitades.
Cal inscripció prèvia

FEM UN CENTRE DE NADAL
dimarts 20 de desembre, de 10 a 12h,
Can Pahissa
Taller per fer un centre per guarnir
la taula. Adreçat a adults.
Preu: 3 €. Places limitades.
Cal inscripció prèvia

FEM UN TIÓ
dimarts 20 de desembre, de 17.30 a
19.30h,
Centre Cívic La Sardana
Taller infantil per fer el teu tió. Adreçat
a infants a partir de 3 anys

Preu: 3€ per infant. Places limitades.
Cal inscripció prèvia

REIS TRES TOMBS I NEVADES.
IMATGES HIVERNALS DE FA MIG
SEGLE
dimarts 20 de desembre, a les 19h,
Castell de la Geltrú
Projecció de pel·lícules d’en Francesc
Roig i Toqués i d’en Jordi Ferret i Isern
Organitza: Arxiu Comarcal del Garraf
 
FEM UN CAGANER
dimecres 21 de desembre, de 17.30
a 19.30h,
Centre Cívic Sant Joan
Taller infantil per fer el teu caganer
Adreçat a infants a partir de 3 anys
Preu: 3€. Places limitades.
Cal inscripció prèvia

PER NADAL... LA RUTA DE LES
ESGLÉSIES
dimecres 21 de desembre, de 18 a
20h, dimecres 28 de desembre de 18
a 20h i dimecres 4 de gener de 18 a
20h,
Esglésies de la ciutat
Visita guiada a les esglésies de la ciutat
Preu: 3€. Places limitades. Inscripcions
a La Botiga, punt d’atenció turística
(c. Sant Joan, 31 bxs. Tel. 93 815 4517)

CONCERT DE NADAL: DOBLE
CANTATA A CÀRREC D’ALUMNES
DE L’ESCOLA I CONSERVATORI
MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE
MONTSERRAT
dijous 22 de desembre, a les 18.30h
i a les 19.45h,
Auditori Eduard Toldrà
La primera cantata, El follet valent, a
les 18.30h va a càrrec dels cantaires
de sensibilització. Cap a les 19.45h
comença la segona cantata,
El Dr. Jekyll i Mr. Haydn, amb alumnes
de grau elemental. En les dues
cantates hi haurà l’acompanyament
d’instrumentistes d’altres cursos de
l’escola

HORA DEL CONTE EN LLENGUA
DE SIGNES: LA BRUIXA LLETJARDS
a càrrec de Darabuc i la participació
de JuanolO
dissabte 24 de desembre, a les 12h,
Bibl ioteca Armand Cardona
Torrandell
Hora del conte en llengua de signes:
La bruixa Lletjards, a càrrec del seu
autor Darabuc i la participació del
l’il ·lustrador JuanolO. Per a la
interpretació en LSC, hi haurà un
representant de la cooperativa Atenció
a Persones Sordes i Sordcegues,
APSO. Presentació del conte núm. 12
de la col·lecció Ginjoler
(activitat per a infants)
Col·labora: El Cep i la Nansa edicions

OFRENA FLORAL AL MONUMENT
A FRANCESC MACIÀ
diumenge 25 de desembre, a les 12h,
rambla de la Pau


