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Salutació de l’Alcalde

 Arriben novament les festes de Nadal i Reis a la nostra ciutat. Unes festes que propicien la trobada, la 
formulació de desitjos, els nous reptes i les noves esperances. Unes festes on, una vegada més, la ciutat s’om-
ple de vida i es transforma i el bullici es fa present als carrers i les places.
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la col·laboració de diverses associacions i empreses proposen a la 
ciutadania i a totes aquelles persones que vénen a la vila per aquestes dates, una gran varietat d’activitats de 
qualitat. Activitats que estan adreçades, principalment als més menuts. Activitats que aporten la relació entre 
grans i petits. Activitats plenes d’il·lusió, llum, màgia i color. En definitiva, seran activitats tradicionals com la 
cavalcada dels Reis d’Orient, el pessebre i els Els pastorets que es fusionaran amb d’altres de noves.
 
Tot esperant que els grans conservin viu l’esperit de les festes i el transmetin als infants propers, vull desitjar...
 
Bon Nadal i una bona entrada d’any a tothom!
 
Joan Ignasi Elena i García, Alcalde de Vilanova i la Geltrú  Vilanova i la Geltrú, desembre de 2008
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Salutació de l’Eliseu

 Hola a tothom! Us recordeu de mi? Sóc l’Eliseu, el carter reial, el de la carpa reial de plaça de la Vila 
que recull les vostres cartes per als Reis. Recordeu, que com l’any passat, tots els qui em vingueu a veure, 
coneixereu nous personatges, tan al matí com a la tarda.
Les festes de Nadal i Reis arriben carregades d’activitats i sorpreses,  en tindreu per triar i remenar: nadales, 
clicks, Els pastorets, pessebres, hores del conte, cavalcada, tallers...
Espero que ja comenceu a tenir apunt els torrons, les neules, els llums, el pessebre... Bé, en definitiva, tot, que 
ja arriben les festes.
Que heu començat a fer la carta als Reis d’Orient? En conec uns quants que la tenen apunt des de l’any pas-
sat. Bé, els qui no pugueu portar-me la carta a la plaça de la Vila, la podeu donar directament als Reis el dia de 
la cavalcada, a ells també els fa il·lusió rebre-la de la vostra mà.
Pareu bé les orelles i obriu bé els ulls que ja arriben les festes de Nadal!

Una abraçada i que passeu un bon Nadal!

Eliseu, carter reial
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ACTIVITATS   
TRADICIONALS 
NADALENQUES

Dissabte 13 de desembre  

Inauguració del 
pessebre i encesa dels llums de 
Nadal

A les 19 h, a la plaça de Vila

Presentació del pessebre d’enguany, 
encesa dels llums de Nadal i cantada 
de nadales a càrrec de corals de la 
ciutat. 
Us animem que vingueu a cantar 
nadales amb nosaltres

Del 13 de desembre al 18 de gener 

Exposició de diorames i de 
figures populars

De dilluns a dissabte de 19 a 20.30 h. 
Diumenges i festius de 12 a 14 h i de 
18 a 20.30 h. 
C/ Cabanyes, 17 baixos

Organitza: Associació Pessebrista de 
Vilanova i la Geltrú
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Dijous 25 de desembre i 1 de gener 

Retaule de Nadal

De 12 a 13.30 h es faran diverses 
sessions, al vestíbul de   
l’Ajuntament
A càrrec de l’Estaquirot Teatre. 
Els infants podran gaudir d’una 
interpretació de l’origen del Nadal, 
amb personatges com els pastors, 
l’àngel, els dimonis i el seu principal 
protagonista, el caganer, que és l’en-
carregat d’endolcir l’espectacle
Preu: gratuït
Hi haurà aparcament gratuït de 
cotxets d’infants

Dies 2, 3 i 4 de gener   

Carpa reial

Divendres 2, de 17 a 21 h  
Dissabte 3 i diumenge 4, d’11 a 14 h 
i de 17 a 21 h    
    
A la plaça de la Vila
Els nens i nenes de la ciutat podran 
entregar la seva carta als Reis a l’Eli-
seu, carter reial de la ciutat, que els 
rebrà a la carpa que té instal·lada en 
aquesta plaça

Dilluns 5 de gener   

Cavalcada dels Reis d’Orient

A les 18.30 h, sortida del Castell de 
la Geltrú 
RECORREGUT: 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.
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Els pastorets

25 i 26 de desembre a les 18.30 h 
28 de desembre a les 18 h  
1 de gener a les 18.30 h   
3, 4, 6 i 11 de gener a les 18 h  

Al Teatre Círcol Catòlic. 
Representació d’Els Pastorets de 
Josep Maria Folch i Torres, a càrrec 
de l’Escotilló Teatre
Venda d’entrades: al Círcol Catòlic 
una hora abans de cada funció i an-
ticipada per socis el 19 de desem-
bre de 18 a 20.30 h i per no socis 
els dies 20, 21 i 27 de desembre i 2 
de gener de 18 a 20.30 h. 

I una hora abans de cada 
representació. 
Preu: consultar Teatre Círcol Catòlic
Organitza: Círcol Catòlic.
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ALTRES ACTIVITATS Circ de Nadal a La Vela

Masia d’en Cabanyes
Centre de Residència per a  
Companyies de Circ La Vela

Dissabte 20 de desembre, a les 17 h
Diumenge 21 de desembre, a les 12 h
Divendres 26 de desembre, a les 17 h
Dissabte 27 de desembre, a les 17 h
Diumenge 28 de desembre, a les 12 h
Dissabte 3 de gener, a les 17 h
Diumenge 4 de gener, a les 12 h
Servei de bar (Vela climatitzada)
Preus: 5 € (de 4 a 14 anys) i 10 €. 
Menors de 4 anys gratuït

Quants clicks!

Del 9 al 14 de desembre al Centre 
Cívic La Geltrú

Exposició, fira mostra i intercanvis 
de clicks. Tot al voltant d’aquesta 
joguina de quan érem petits

Horaris:

- Exposició maquetes del 9 al 13 de 
desembre, de 10 a 14 h i de 16 a  
20 h. 
Diumenge 14 de desembre de 10 a 
14 h



8  

- Fira mostra dissabte 13 de desem-
bre de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, 
diumenge 14 de desembre de 10 a 
14 h
- Tengui-falti. Fira d’intercanvi. Porta 
els teus clicks i intercanvia’ls. Diumen-
ge 14 de desembre de 10 a 14 h

Dissabte 13 de desembre  

Espectacle infantil: 
Marraaamiiiiaaaooouuu!!!
 
A les 12 h a la Biblioteca Joan Oliva 
i Milà. A càrrec de Mon Mas
Dos gats al terrat ens ofereix un plat 
calentó d’històries que fan riure sota 
la llum de la senyora Lluna. Nit a nit, 
dins un cove, el gat Bernat i el gatito 
Federico, es llepen les potetes i es 
pentinen els bigotis per a escoltar 
històries “a la voreta del foc”.
Dins el programa “Tot any lectura”

Del 15 de desembre al 10 de gener 

Exposició Una mà de Gínjols

A la Biblioteca Armand Cardona 
Torrandell
Exposició itinerant d’il·lustracions 
originals dels contes de col·lecció 
El Ginjoler amb vocabulari i text 
il·lustratiu de la llengua de signes 
catalana
Organitza: El Cep i La Nansa Edi-
cions
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Del 16 al 29 de desembre  

Exposició A pencar! El
món del treball als llibres 
infantils i juvenils

A la Biblioteca Joan Oliva i Milà
L’exposició mostra com es viu el 
món laboral i la descoberta de 
les professions a través dels llibres 
infantils i juvenils catalans
Produïda pel Consell Català del 
Llibre Infantil i Juvenil

Dissabte 20 de desembre  

Presentació del conte 
guanyador del XI Premi de 
literatura infantil 
il·lustrada Mercè Llimona 
2008
A les 12 h a la Biblioteca Joan Oliva 
i Milà. La draga sense escates, text 
de Lena Paüls i il·lustració d’Àgata 
Gil

Cercavila de Nadal
A les 17.30 h, inici des del Centre 
Cívic Sant Joan

Espectacle itinerant pel centre de 
la ciutat amb cantada de nadales i 
fi de festa amb el Tió. Sortida des 
del Centre Cívic Sant Joan, avinguda 
de Francesc Macià, rambla Principal, 
rambla de la Pau i Can Pahissa

Pessebre vivent de La 
Collada-Els Sis Camins
A les 19 h, davant de l’avinguda de 
la Torre del Vallès amb avinguda 
dels Sis Camins
Organitza: AV de La Collada-Els Sis 
Camins i l’AV del Fondo de Somella
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Diumenge 21 de desembre  

Pica que pica

A les 17.30 h, a l’Escola Municipal 
de Música Mestre Montserrat
A càrrec de la Companyia La Bot-
zina
L’audició permet que els infants co-
neguin els instruments de percussió, 
els escoltin, gaudeixin de la música 
i participin de les diferents pro-
postes que es fan durant la sessió. 
La marimba, el vibràfon, la caixa, el 
tabal, els plats suspesos i els temple 
blocks són alguns dels instruments 
de percussió que podran escoltar.

Preu: 4,50 € Venda d’entades a  
l’Escola Municipal en horaris de 
secretaria i 1 hora abans de la funció

IX Tarda de contes

A les 18 h al Centre Cívic i Esportiu 
La Collada-Els Sis Camins
Contes explicats per les ludoteques 
municipals, traduïts al llenguatge de 
signes pel Víctor Capdet
Entrada lliure, aforament limitat
De 17 a 18 h jornada de portes 
obertes a la ludoteca La Guineu

Dilluns 22 de desembre   

Com fer un tió?

A les 17.30 h al Centre Cívic Mar
En Jeremies és l’últim mestre tioner 
que queda a tot Catalunya. Amb 
la seva experiència i tots els ingre-
dients necessaris, construïrem un 
autèntic tió de Nadal!
Taller familiar on podreu fer i em-
portar-vos un tió per a aquests dies 
de Nadal
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Com es fa el torró?

A les 17.30 h al Centre Cívic La 
Geltrú
El conegudíssim pastisser Joanot 
Dolçaina, és l’inventor de molts 
dolços, entre ells el Torró de Xixona. 
Recorrent tot el món, va ensenyant 
el bonic art de fer torrons!
Taller familiar on us ensenyaran a 
elaborar els torrons per endolcir el 
Nadal

Dimarts 23 de desembre  

Conte de Nadal: La nit de Reis 
d’en Pau de Juanolo

A les 12 h a la Biblioteca Armand 
Cardona Torrandell. A càrrec de 
Víctor Capdet i Susana Peix
Presentació del conte núm. 5 de la 
col·lecció El Ginjoler. Col·labora El 
Cep i La Nansa Edicions

Com fer un tió?

A les 17.30 h al Centre Cívic i 
Esportiu La Collada-Els Sis Camins
En Jeremies és l’últim mestre tioner 
que queda a tot Catalunya. Amb 
la seva experiència i tots els ingre-
dients necessaris, construïrem un 
autèntic tió de Nadal!
Taller familiar on podreu fer i em-
portar-vos un tió per a aquests dies 
de Nadal
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Com es fa el torró?

A les 17.30 h al Centre Cívic Molí 
de Vent
El conegudíssim pastisser Joanot 
Dolçaina, és l’inventor de molts 
dolços, entre ells el Torró de Xixona. 
Recorrent tot el món, va ensenyant 
el bonic art de fer torrons!
Taller familiar on us ensenyaran a 
elaborar els torrons per endolcir el 
Nadal

Dimecres 24 de desembre  

Pessebre vivent al barri de 
Mar

Després de la Missa del Gall, a la 
plaça de la Immaculada Concepció
Organitza: CE Els Grumets

Pessebre vivent de la 
Geltrú

Després de la Missa del Gall, recor-
regut al voltant de l’església i el 
Castell de la Geltrú.
Organitza: CE La Geltrú

Dijous 25 de desembre   

Ofrena floral al monument a 
Francesc Macià

A les 12 h, a la rambla de la Pau
Activitat de llarga tradició que en-
guany marca l’inici de l’any macià

Divendres 26 de desembre  

Concert de Sant Esteve

A les 19 h, a l’Escola Municipal de 
Música Mestre Montserrat
A càrrec de l’Orquestra de Cambra 
del Garraf. Preu: 10 € (consulteu 
descomptes a taquilla)
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Dimarts 30 de desembre  

Hora del conte: Paraules per 
conviure

A les 12 h a la Biblioteca Armand 
Cardona Torrandell
A càrrec de Núria Clemares
A partir de la tria d’il·lustracions, del 
protagonista i de l’espai, la narra-
dora inventarà en un tres i no res 
un conte instantani. Un conte fet al 
moment
Activitat adreçada a infants a partir 
de 2 anys
Dins el programa Tot any lectura

Joc de pistes de Nadal: 
El misteri de la Sala Prado

A les 17 h al Museu Víctor Balaguer
Els quadres de la sala Prado ama-
guen una història. A través d’un joc 
de pistes anirem descobrint quins 
secrets amaguen les obres d’art, 
per resoldre entre tots un misteriós 
enigma.
Adreçat a públic: de 8 a 12 anys. 
Preu: 4 € per nen/a.
Places limitades. Cal inscripció prè-
via al Museu

Dissabte 3 de gener   

Hora del conte: Vet aquí que 
els Reis vingueren...

A les 12 h a la Biblioteca Joan Oliva 
i Milà. A càrrec de la Pati Sotomayor

Alternativa’t, mostra de jocs 
reciclats i consum solidari

D’11 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h a la 
plaça de les Neus
Us atreviu a convertir una escor-
redora en una cistella de bàsquet 
o que una bibicleta es transformi 
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en un ocell? Gargot de joc, és un 
espai per jugar-hi grans i petits però 
també per pensar plegats, investigar, 
descobrir, trobar i provar.
Mostra de treballs de les entitats de 
cooperació vilanovines i venda de 
productes de comerç just

Taller de Nadal: Mira, es mou!

A les 18h, al Centre d’Art Contem-
porani La Sala.
A través d’una presentació coneixe-
rem l’art cinètic en general i l’obra 
de l’escultor Alexandre Calder. 
Posteriorment construirem la nostra 

pròpia escultura mòvil.
Adreçat a un públic familiar.
Preu: gratuït.
Places limitades. Cal inscripció  
prèvia: 8-15 h Regidoria de cultura 
(93 814 00 00) (ext.3141), 18-21h 
La Sala (93 816 90 01)

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 de la 
web municipal
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Agraïments:

Agrupació de Balls Populars, Associació Afrobantu, Associació Cultural Ball d’Enveja, Associació de Falconers de les 
Comarques de Barcelona, Associació de Geganters de Vilnova, Associació Pessebrista de Vilanova, Associació Tres 
Tombs, Autocars Plana, AV La Collada-Els Sis Camins, Bordegassos de Vilanova, CE Els Grumets, CE La Geltrú, Círcol 
Catòlic, Consorci per a la Normalització Lingüística, Comerciants del carrer de Sant Gervasi, Comerciants Vilanova 
Centre, Cor de cambra Isquione, Coral Moixaina, Diari de Vilanova, Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis, 
Flash flash, Freelance, Fundació Privada Unió d’Esport Base VNG, L’Estaquirot Teatre, Los Encantes, Nova. Organitza-
ció i Servei d’Ordre, Orfeó Vilanoví, Rapinyaires, Tot any lectura, Vidres Roure. 

Informació:

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Pl. de la Vila, 8. Tel. 93 814 00 00. 
Ext. 3130

www.vilanova.cat

Venda d’entrades
La majoria de les activitats són 
gratuïtes, les que són de pagament 
ja estan indicades i les entrades es 
poden adquirir al mateix espai on es 
fan aquestes activitats.
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Espais de programació:

Biblioteca Armand Cardona 
Torrandell
C/ Menéndez y Pelayo, 15-17
Tel. 93 815 91 21

Biblioteca Joan Oliva i Milà
Pl. de la Vila, 13
Tel. 93 893 20 39

Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Av. Víctor Balaguer, s/n
Tel. 93 815 42 02

Centre Cívic i Esportiu La Collada- 
Els Sis Camins
C/ de la Turbina, 19
Tel. 93 810 02 40

Centre Cívic La Geltrú
Plaça de l’Associació dels Alumnes 
Obrers
Tel. 93 814 74 06

Centre Cívic Mar
Passeig Marítim, 73 
Tel. 93 815 43 07

Centre Cívic Molí de Vent
Av. de Cubelles, 110
Tel. 93 815 18 45

Centre de Residència per a  
Companyies de Circ La Vela 
Masia en Cabanyes, s/n

Escola Municipal de Música Mestre 
Montserrat
C/ Escorxador, s/n
Tel. 93 814 25 72

Teatre Círcol Catòlic
C/ Sant Sebastià, 41
Tel. 93 893 79 00

     
D i s s e n y :     N y l s  L e r o y

i n f o @ d - e s p a i . c o m
w w w . d - e s p a i . c o m


