
ACTIVITATS TRADICIONALS 
NADALENQUES

INAUGURACIÓ DEL PESSEBRE DE NADAL
dimarts 13 de desembre, a les 18.30h,
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 17 de desembre al 17 de gener,
de dilluns a dissabte de 18 a 20.30h, diumenges i 
festius de 12 a 14h i de 18 a 20.30h,
carrer de Manuel de Cabanyes 17, baixos
Exposició dels pessebres de l’Associació Pessebrista 
de Vilanova i la Geltrú.

PESSEBRE VIVENT DE LA GELTRÚ
dissabte 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
diumenge 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.

ELS PASTORETS, D’EN JOSEP MARIA 
FOLCH I TORRES
25 i 26 de desembre, a les 18.30h
30 de desembre, a les 22h 
1 de gener, a les 18.30h
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: 
exclusiu per a socis el 20 i el 21 de desembre de 
19.30 a 21h i per a públic en general els dies 22 i 23 
de desembre i 2 de gener, de 19.30 a 21h
Preu: 8€ (nens fins 10 anys i socis) i 12€ (general)
Organitza: Teatre Círcol Catòlic

CONCERT DE SANT ESTEVE
a càrrec de la Camerata Eduard Toldrà i l’Orquestra 
Simfònica de l’ECMM
dilluns 26 de desembre, a les 19h,
Auditori Eduard Toldrà
El director Xavier Pagès proposa obres de Dvorak, 
Bridge, Beethoven i Grieg per omplir el tradicional 
Concert de sant Esteve
Preu: 15€ anticipada i 17€ a taquilla. Consulteu venda 
i descomptes al www.auditoritoldra.cat o els dissabtes 
a les taquilles del Teatre Principal, de 17 a 20h

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 de Carme Jariod, actriu
dimecres 4 de gener, a les 11.30h i a les 12.15h,
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
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, 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
ART EN TRÀNSIT
fins al 8 de gener 
Centre d’Art Contemporani La Sala

ARMAND CARDONA TORRANDELL
L’Etapa informalista 1960-1962
fins al 8 de gener
Centre d’Art Contemporani La Sala

DISSENY I SOSTENIBILITAT
Projectes finals dels cicles formatius de l’EMAID
fins al 8 de gener
Centre d’Art Contemporani La Sala

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

EXPOSICIÓ: AMIRUGUMIS
fins al 8 de gener
Biblioteca Armand Cardona Torrandell
L’amirugumi és una tendència o moda japonesa que 
consisteix a teixir petits ninos mitjançant la tècnica 
de croché o ganxet. En aquesta mostra trobareu 
personatges com Pokemons, Simpsons, Yoda... Són 
treballs de vàries mans que s’exposen per primer cop 
per difondre el racó Fet a mà de la biblioteca.

RECOLLIDA DE LLANES
fins al 8 de gener
Biblioteca Armand Cardona Torrandell
La Bufanda de la Iaia recull llanes durant tot l’any al 
CC. de la Geltrú per teixir bufandes, peücs, gorres... 
com a activitat solidària. Si en tens a casa i no saps 
què fer-ne dóna-les, aquests dies trobaràs un espai al 
racó Fet a mà de la Biblioteca.

MERCAT DE SANTA LLÚCIA
del 2 al 8 de desembre, de 10 a 21h
rambla Principal

GALA DE NADAL PER A LA INFÀNCIA
divendres 2 de desembre, a les 19.30h
La Daurada
Sopar amb espectacles de dansa, ball, música i teatre
Preu: 40€
Organitza: Creu Roja i La Daurada

EXPOSICIÓ: 75 anys del Mercat 
de Vilanova en fotografies
del 13 de desembre al 9 de gener
Biblioteca Joan Oliva i Milà
Gràcies a la col·laboració de diverses persones 
implicades en la història del Mercat de Central, es 
podrà veure una selecció de fotografies antigues, 
que mostren els canvis físics de l’edifici i el dia a dia 

dels ciutadans en aquest equipament de proximitat. 
Organitza: Mercat Central de Vilanova

TIONS GEGANTS DE NADAL
a diversos indrets de la ciutat

DINS LA COVA
dissabte 10 de desembre, a les 21h
Teatre Principal
Una comèdia musicada escrita i dirigida pel vilanoví 
Pau Escribano que fa una combinació explosiva de 
misteris i perilloses flamarades, que només podràs 
descobrir entrant dins la cova.
Preu: 12€, 10€ i 6€ anticipada i 14€, 12€ i 8€ a 
taquilla. Consulteu descomptes i venda a: 
www.elprincipal.cat o els dissabtes a les taquilles del 
Teatre Principal, de 17 a 20h

MERCAT D’ARTESANIA DE NADAL I REIS
del 9 de desembre al 5 de gener, de 10 a 21h
rambla Principal

FIRA D’HIVERN DE LA CERVESA ARTESANA
dissabte 10 de desembre, de 12 a 23h
La Nau del Ferrocarril
Organitza: Associació Singlot

XXXVIII MITJA MARATÓ CIUTAT DE VILANOVA 
diumenge 11 desembre, a les 10h
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 Maricel 
diumenge 11 de desembre, a les 19h
Auditori Eduard Toldrà
Un conte de Jules Verne amb la nostra música i dirigit 
per Francesc Gregori
Organitza: Dansaires Vilanovins i Amics de la Sardana 
de l’AE Talaia.
Preu únic: 5€. Consulteu venda al www.auditoritoldra.
cat o els dissabtes a les taquilles del Teatre Principal, 
de 17 a 20h

TALLER DE CIRC EN FAMÍLIA
a càrrec de l’Escola de circ saltimbanqui
diumenge 11 de desembre, de 12 a 18h
Teatre Principal
Activitat adreçada a infants i adults a partir de 99 anys. 
Preu: 3€ per persona
Places limitades. Inscripció prèvia a 
info@elprincipal.cat 

CONCERT DE NADAL 
dimecres 14 de desembre, a les 17.30h
Casal Municipal de Gent Gran 
a càrrec del grup de cant de Compex, 
dirigit per Manel Milà

MARATÓ DE RECOLLIDA DE JOGUINES
dissabte 17 de desembre
Festival infantil amb activitats, jocs i tallers per recollir 
joguines noves, per a infants de 0 a 10 anys. Que no 

siguin bèl·liques ni de peluix i que no portin piles.
Organitza: Creu Roja  

VISITA COMENTADA ART EN TRÀNSIT
dissabte 17 de desembre, a  les 11.30h
Centre d’Art Contemporani La Sala
Activitat adreçada a públic familiar, a partir de 6 anys.
Places limitades. Inscripció prèvia al telèfon 93 816 90 
01 o lasala@vilanova.cat

HORA DEL CONTE PER A MENUTS: 
EL NINOT DE NEU
dissabte 17 de desembre, a les 10.30h
Biblioteca Joan Oliva i Milà
A càrrec de l’Equip dels Menuts de la Joan Oliva, té 
l’objectiu de promoure el despertar cultural i artístic 
dels més petits. Activitat adreçada a infants de 0 a 
3 anys. Durant l’activitat els infants hauran d’estar 
acompanyats d’un adult.

3A CURSA DEL TIÓ
diumenge 18 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

LLUM
a càrrec de Veuscomsí
divendres 16 de desembre, a les 21h
Auditori Eduard Toldrà
Preu: 10€ anticipada i 12€ a taquilla. Consulteu venda 
a: www.auditoritoldra.cat o els dissabtes a les taquilles 
del Teatre Principal de 17 a 20h

INTARSI
a càrrec de la companyia de circ EIA
diumenge 18 de desembre, a les 18h
Teatre Principal
Amb l’objectiu de “fer riure pensant” o “fer pensant 
rient”, se’ns presenta aquesta peça de circ per a tots 
els públics
Preu: 10€, 8€, 6€ anticipada i 12€, 10€ i 6€ a 
taquilla. Consulteu venda a: www.elprincipal.cat o els 
dissabtes a les taquilles del Teatre Principal, de 17 a 
20h

DEMANA AL PARE NOEL 
LES JOGUINES DEL NADAL
diumenge 18 de desembre, d’11 a 14h
Mercadal de La Collada- Els Sis Camins
Organitza: AV de la Collada- Els Sis Camins

FÒRUM LITERARI 
dimecres 21 de desembre, a les 18h
Biblioteca Joan Oliva i Milà
A càrrec d’Albert Soler Llopart, professor de literatura 
medieval a la Universitat de Barcelona. Activitat literària 
enfocada com a conferència/col·loqui. Pels assistents 
que ho vulguin la biblioteca facilitarà el préstec de Lo 
Somni de Bernat Metge, en la versió d’Alba Dedeu, 
llibre que es comentarà al fòrum. Places limitades. 
Inscripció prèvia a la biblioteca.

CANT DE NADALES
dimarts 20 de desembre
Auditori Eduard Toldrà
Els més petits de l’escola, els alumnes de 
Sensibilització faran una cantata “El Nadal dels 
animals”. Recull de cançons nadalenques on els 
animals són els protagonistes.
Les entrades es podran recollir a la Secretaria de 
l’escola.

CONCERT DE NADAL: PAS DE PARDAL
dijous 22 de desembre, a les 18.45h
Auditori Eduard Toldrà

Els alumnes de Cant Coral de l’escola interpretaran 
un concert de cançons.
Les entrades es podran recollir a la Secretaria de 
l’escola

TALLER INFANTIL DE NADAL: TOTS A BORD! 
divendres 23 de desembre, a les 11h
Espai Far
Construeix el teu propi vaixell de joguina. 
Adreçat a infants de 6 a 12 anys
Preu: 2€ per infant. Places limitades. Inscripció 
prèvia al 600 509 223 o espaifar@vilanova.cat

CINEMA per CAP JOGUINA SENSE NEN: 
MASCOTAS
divendres 23 de desembre, a les 18h
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

HORA DELCONTE DE NADAL: LA BRUIXA I EL TIÓ
dissabte 24 de desembre, a les 12h
Biblioteca Armand Cardona Torrandell
A càrrec dels seus autors, Susana Peix, text, i 
Òscar Julve, il·lustració. Vet aquí una bruixa molt 
fredolica que, per no passar fred a l’hivern, va 
inventar un encanteri que convertia qualsevol 
objecte en fusta. De vegades, però, els conjurs tenen 
conseqüències inesperades.
Activitat adreçada a infants a partir de 3 anys. 
Col·labora: Baula editorial

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

PESSEBRE CALENT, FESTA AMB DJ’S
diumenge 25 de desembre, a les 23h
La Nau del Ferrocarril
Organitza: Can Pistraus

ESPECTACLE MUSICAL D’EURODISNEY
amb els ninots de “la Patrulla Canina” i màgia
dilluns 26 de desembre, 18.30 a 19.30h
Centre cívic La Collada- Els Sis Camins
Preu anticipat, no socis: 8€ (adults) i 6€ (infants)
Preu anticipat, socis: 7.50€ (adults) i 5,5€ (infants)
Preu no anticipades: +1€ per entrada
Organitza: AV de la Collada - Els Sis Camins

ART EN TRÀNSIT PER A INFANTS
dimarts 27 de desembre, a  les 17h
Centre d’Art Contemporani La Sala
Activitat adreçada a infants de 6 a 12 anys
Places limitades. Inscripció prèvia al telèfon 93 816 
90 01 o lasala@vilanova.cat

FES LA TEVA CARTA PER ALS REIS 
dimecres 28 de desembre, de 17 a 18.30h
Centre Cívic La Sardana 
dijous 29 de desembre, de 17 a 18.30h
Centre Cívic Mar
Taller infantil per fer una carta per als reis original i 
única. Adreçat a infants de 5 a 10 anys. Preu: 5€ per 
infant. Places limitades. Cal inscripció prèvia

TALLER: EL NADAL PER UN FORAT 
dimecres 28 i dijous 29 de desembre, d’11 a 12.30h
Biblioteca Museu Víctor Balaguer
T’imagines el que es pot veure en un calidoscopi? 
Doncs abans de saber-ho, caldrà que el fem! Us 
animeu?
Adreçat a infants de 6 a 12 anys
Preu: 2€ per infant. Places limitades. Inscripció 
prèvia al 93 815 42 02 o informacio@victorbalaguer.
cat

TALLER: TEIXINT EL NADAL
divendres 30 de desembre, d’11 a 12.30h
Museu Romàntic Can Papiol
Us imagineu què podem fer amb un cabdell de llana i 
altres materials? Vine a aprendre-ho en aquest taller 
plàstic.
Adreçat a infants de 6 a 12 anys
Preu: 2€ per infant. Places limitades. Inscripció 
prèvia al 93 893 03 82 o museupapiol@vilanova.cat

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

BALL DE CAP D’ANY
dissabte 31 de desembre, a les 23h
La Nau del Ferrocarril
Organitza: Nowa Reggae

FEM GALETES PER ALS REIS 
dilluns 2 de gener, de 10.30 a 12h
Centre Cívic La Geltrú 
dimecres 4 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 4 anys
Preu: 5€ per infant. Places limitades. Cal inscripció 
prèvia

PATGE REIAL
dimecres 4 de gener, de 17.30 a 20h
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
dijous 5 de gener, a les 23h 
La Nau del Ferrocarril
Organitza: La Unió Vilanovina



PRESENTACIÓ

Em plau presentar-vos el programa d’activitats de Nadal i Reis a Vilanova i la Geltrú. Un 
any més, una àmplia representació d’associacions, entitats i col·lectius, en col·laboració 
amb l’Ajuntament de la ciutat, confeccionen un extens recull de propostes per a tothom, 
convidant-nos a viure bona part de les festes en companyia, al carrer i als espais públics. 

Les tradicions i els símbols propis del Nadal tal com el celebrem a casa nostra, queden 
ben reflectides en el programa d’activitats. Els pessebres, el Retaule de Nadal, el concert 
de Sant Esteve, la cavalcada de Reis i tantes d’altres, formen part del nostre patrimoni 
comunitari i les transmetem als nostres infants. 

Entre totes aquestes, mereix una menció especial la representació dels Pastorets, un clàs-
sic de les festes nadalenques a Vilanova i la Geltrú. Enguany es commemoren 100 anys 
de l’estrena del text teatral de Josep M. Folch i Torres, l’obra que el Círcol Catòlic va repre-
sentar per primer cop el 1922 i que encara avui continua brindant-nos, amb la participació 
i l’esforç de molts vilanovins i vilanovines. 

Durant aquestes dates, com fem cada any, respondrem una vegada més a les crides 
solidàries, per contribuir en la mesura que puguem a fer que totes les famílies puguin 
celebrar el Nadal. Per aquest motiu, voldria aprofitar aquesta ocasió per agrair la tasca 
que fan entitats i col·lectius durant tot l’any per donar suport a les persones que més ho 
necessiten, i que intensifiquen la seva activitat durant aquests dies. 

Nadal és temps de trobar-nos amb la família i les amistats, de viure les tradicions. Nadal és 
desig de pau i germanor entre les persones i els pobles, un desig que hem de fer possible 
durant cada dia de l’any, des de les institucions, des de casa, des del nostre entorn proper. 
Us animo a estendre aquest compromís i a gaudir d’aquestes festes.

Molt bon Nadal i un millor 2017!

Neus Lloveras i Massana
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú 

PRESENTACIÓ

És desembre i en aquest mes ens submergim de ple a les festes nadalenques.  Festes tra-
dicionals amb arrels profundes i diverses en els nostres calendaris festius, festes tenyides 
amb capes d’il·lusió, de màgia, de llum radiant reflectida en els ulls de moltes i molts de 
nosaltres. Però també són moments de pausa, són moments de llum màgica que ens guia 
en el camí de la tolerància, la solidaritat i la justícia. 

Vivim temps convulsos i difícils, temps de crisi global marcada per un individualisme cada 
cop més present que ens allunya dels nostres valors més essencials com a persones. Totes 
i cadascun de nosaltres hem de fer front a aquesta crisi que patim, hem de treballar dia sí 
i dia també per estendre aquest missatge nadalenc que un altre món és possible, un món 
on totes les persones puguem viure la vida amb dignitat, un món marcat per la Justícia i 
la Pau. 

Són festes que tenen una significació especial per als més menuts, perquè ells són el nos-
tre present però també representen aquests futur esperançador de ser millors persones i 
millors ciutadanes i ciutadans. Ells ens ensenyen que és possible jugar i viure sense cap 
mena d’exclusió i discriminació; ens ensenyen que compartir amb igualtat és possible. 

Teniu a les vostres mans un programa d’activitats ampli, divers i dirigit a totes les franges 
d’edat. Per això, des d’aquí vull agrair el treball i compromís de les totes les entitats, asso-
ciacions i persones que el fan possible i demanar-vos que corresponguem amb la nostra 
participació i implicació.

Bones festes nadalenques !!

Teresa Llorens i Carbonell
Tercera Tinenta d’Alcaldia i regidora de Cultura, Convivència i Equitat

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
Bordegassos de Vilanova
CE La Geltrú
Cineclub Sala 1
Cor de Cambra Isquione
Coral infantil Estrop
Coral Moixaina
Creu Roja
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
Regidories de l’Ajuntament

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 a 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
www.auditoritoldra.cat

GUIA DE NADAL
La Xarxa de Biblioteques de 
Vilanova i la Geltrú editarà una 
Guia de Nadal amb les novetats 
adquirides per aquestes dates.

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

Biblioteca Museu V. Balaguer
av. Víctor Balaguer, s/n
Tel. 93 815 42 02
informacio@victorbalaguer.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

La Nau del Ferrocarril
pl. d’Eduard Maristany, s/n

Espai Far
Pujada Far de Sant Cristòfol, 2
Tel. 600 50 92 23
espaifar@vilanova.cat

Museu Romàntic Can Papiol
c. Major, 32
Tel. 93 893 03 82
museupapiol@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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