
MERCAT DE PINTORS
del 21 de desembre al 5 de gener
rambla Principal, 71 (davant de l’Escola Sta. Teresa 
de Jesús)
Organitza: Associació Grup pintors aficionats de 
Vilanova i la Geltrú

FEM GUARNIMENTS DE NADAL 
divendres 21 de desembre, de 17.30 a 19 h
Centre Cívic Sant Joan 
dissabte 22 de desembre, d’11 a 12.30 h
Centre Cívic La Sardana 
Taller infantil per a 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 euros per infant. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia

UN TOMB PER LA MÚSICA D’ARPA
concert a càrrec d’Esther Piñol
divendres 21 de desembre, a les 22 h
Auditori Eduard Toldrà
L’arpista Esther Piñol, ens proposa obres d’estil 
ben diferents: classicisme, romanticisme, 
impressionisme i música de finals del s. XX
Preu: 8 euros. Consulteu venda al 
www.auditoritoldra.cat

HORA DEL CONTE: MOSQUIT
a càrrec de Carme Jariod
dissabte 22 de desembre, a les 12 h
Biblioteca Armand Cardona Torrandell
Un conte amb el text de Margarita del Mazo i 
il·lustracions de Roger Olmos. Un mosquit ofereix 
la seva ajuda a un ancià que vol descobrir quina 
és la carn més sucosa i deslliurar-se així d’un ésser 
terrible que se’l vol menjar. Què li donarà a canvi 
l’ancià? 

ESPECTACLE DE DANSA
dansa a càrrec de Flow Center
diumenge 23 de desembre, a les 19 h
Teatre Principal
Mostra dels diferents treballs coreogràfics dels 
alumnes de Flow Center, Estudi d’arts escèniques 
de Vilanova i la Geltrú
Preu: 8 euros. Consulteu venda al www.elprincipal.
cat

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

TALLER INFANTIL DE NADAL: EL MISTERI DELS 
QUADRES DESAPARELLATS
dijous 27 de desembre, a les 17 h
Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Preu: 3 euros per infant (Edats: 6 a 11 anys). 
Places limitades. Cal reserva prèvia

28 DE DESEMBRE: LA SENYORA LLUFA! 
divendres 28 de desembre, de 10 a 12 h i de 17 a 
20 h
Centres Cívics
Vine als centres cívics i fes la teva pròpia llufa per 
penjar a on o a qui vulguis

TALLER INFANTIL DE NADAL: CONSTRUINT LA 
CASA PAPIOL
divendres 28 de desembre, de 10.30 a 12.30 h
Museu Romàntic Can Papiol
Activitat a càrrec del taller Miquel Mas arquitectes
Preu: 3 euros per infant (edats: de 6 a 12 anys). 
Places limitades. Cal reserva prèvia

JAZZ’NADAL
concert de Manel Camp, Llibert Fortuny i Mireia 
Farrés
divendres 28 de desembre, a les 21 h
Auditori Eduard Toldrà
Temes de música de Mozart, Haydn i Nadales, 
portant-les al terreny jazzístic. Prèviament, de 
16 a 18h, el Llibert Fortuny ens desenvolupa una 
masterclass sobre l’improvisació amb les noves 
tecnologies (cal inscripció prèvia)
Preu: 12 euros. Consulteu venda al 
www.auditoritoldra.cat
MASTERCLASS: Improvisar utilitzant les noves 
tecnologies, a càrrec de Llibert Fortuny. Places 
limitades. Inscripcions a info@auditoritoldra.cat. 
Per a més informació www.auditoritoldra.cat

FEM ELS REIS MAGS 
dimecres 2 de gener, de 17 a 18.30 h
Centre Cívic Mar   
divendres 4 de gener, de 17 a 18.30 h
Centre Cívic Molí de Vent 
Taller infantil per fer els reis mags. Adreçat a partir 
de 3 anys
Preu: 3 euros per infant. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia

FEM GALETES PER ALS REIS 
dijous 3 de gener, de 17 a 18.30 h
Centre Cívic i Esportiu la Collada- Els Sis Camins
Taller infantil per aprendre a fer galetes. Adreçat a 
partir de 3 anys
Preu: 3 euros per infant. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia

PATGE REIAL
dijous 3 de gener, a partir de les 18h,
Centre Cívic Sant Joan 
Vine a deixar la carta al patge reial del Centre 
Cívic Sant Joan
Organitza: AV de Sant Joan

ARRIBADA DEL REI MELCIOR
divendres 4 de gener, a partir de les 19 h
Centre Cívic Tacó
Passejada amb carro pel barri del Tacó, i a les 18 h 
arribada al Centre Cívic
Organitza: AV del Tacó

ACTIVITATS 
TRADICIONALS NADALENQUES

INAUGURACIÓ DEL PESSEBRE DE NADAL
dijous 13 de desembre, a les 19.30 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
Organitza: Associació Pessebrista de Vilanova

EXPOSICIÓ DE DIORAMES I DE FIGURES 
POPULARS
del 15 de desembre al 17 de gener
de dilluns a dissabte de 19 a 20.30 h, diumenges i 
festius de 12 a 14 h i de 18 a 20.30h
carrer de Manuel de Cabanyes, 17, baixos
Enguany, a banda dels pessebres habituals de 
l’Associació Pessebrista de Vilanova i la Geltrú, 
seran exposats diorames construïts pels alumnes 
(i pessebristes del futur) del curset de formació 
desenvolupat recentment a la pròpia associació

PESSEBRE VIVENT
dissabte 22 de desembre, a partir de les 19 h
davant de la torre del Vallès amb l’av. dels Sis 
Camins
Organitza: AV de la Collada- Els Sis Camins 

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
dimarts 25 de desembre i dimarts 1 de gener, a 
les 12 h
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 18.30 h
29 i 30 de desembre, a les 18 h
1 de gener, a les 18.30 h
4 de gener, a les 22 h
6 de gener, a les 18.30 h
13 de gener, a les 18 h
Teatre Círcol Catòlic
Venda d’entrades: al Círcol Catòlic una hora 
abans de començar cada representació. Venda 
anticipada: per a socis el 15 i 16 de desembre de 
18 a 20 h i per a no socis els dies 20, 21, 22, 23 i 
28 de desembre i 3 de gener, de 18 a 20 h
No es fan reserves ni devolucions de les entrades
Preu: 12 euros i 8 euros (infantils i socis)
Organitza: Teatre Círcol Catòlic

CONCERT DE SANT ESTEVE
a càrrec de la Camerata Eduard Toldrà i alumnes 
de l’ECMM Mestre Montserrat
dimecres 26 de desembre, a les 19 h
Auditori Eduard Toldrà
Sota la batuta de Salvador Brotons, la Camerata 
homenatjarà la figura i l’obra d’Eduard Toldrà.
Concert emmarcat en la commemoració del 50è 
aniversari de la seva mort. El concert es completa 
amb la participació d’alumnes de l’ECMMMM de 
Vilanova i la Geltrú
Preu: 15 euros. Consulteu venda i descomptes al 
www.auditoritoldra.cat

PESSEBRE VIVENT
dissabte 29 de desembre, de 18 a 20 h
diumenge 30 de desembre, de 12 a 14 h
Centre Cívic i Esportiu la Collada- Els Sis Camins 
Organitza: AV del Fondo Somella

VELA REIAL 
dimecres 2 de gener, de 17 a 21 h
dijous 3 i divendres 4 de gener, d’11 a 14 h 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, CARTER 
REIAL
a càrrec de Carme Jariod
divendres 4 de gener, a les 12 h
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 Hernàndez, ens ho explica

CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT
dissabte 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

PISTA DE PATINATGE SOBRE GEL
del 5 de desembre al 6 de gener, de 10 a 22 h
plaça de la Vila
Organitza: Associació Viu Comerç

RECOLLIDA D’ALIMENTS I JOGUINES
dilluns, dimarts i divendres de 10 a 12 h i de 
dilluns a divendres, de 17 a 20 h
als Centres Cívics
del 5 de desembre al 6 de gener, de 10 a 22 h
a la Pista de Patinatge sobre gel
a l’Arbre de Nadal de la pl. de les Neus
Els aliments recollits es donaran al banc de 
queviures de Càritas i Creu Roja. 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.
Iniciativa: Mesa d’Entitats Socials de Vilanova i la 
Geltrú

EXPOSICIÓ: DISSENYS DEL VESTUARI DE LA 
CAVALCADA DEL DISSENYADOR AMADEU FERRÉ
del 12 de desembre al 12 de gener,
Biblioteca Joan Oliva i Milà
La biblioteca exposa una mostra dels originals 
dels dissenys del vestuari dels personatges que 
formen part de la Cavalcada de Reis de Vilanova i 
la Geltrú, del dissenyador Amadeu Ferré

OXIGEN
teatre a càrrec de Piccola Valentina
divendres 14 de desembre, a les 21 h
Teatre Principal
Una tragicomèdia que parla de com es modifica 
una relació de parella amb l’arribada d’una 
criatura
Preu: 10, 8 i 6 euros. Consulteu venda i 
descomptes al www.elprincipal.cat

TALLER INFANTIL: ARA VE NADAL
dissabte 15 de desembre, a les 12 h
Biblioteca Joan Oliva i Milà
Prepara els teus guarniments de Nadal a la 
biblioteca. Durant el taller els infants han d’estar 
acompanyats d’un adult (edats: de 3 a 10 anys)
Places limitades. Cal inscripció prèvia

TONI JODAR EXPLICA... LA DANSA MODERNA I 
CONTEMPORÀNIA
Acció-parlada de dansa amb BdDansa
dissabte 15 de desembre, a les 19 h
Teatre Principal
Toni Jodar, ballarí i mestre de dansa des de fa 
més de 25 anys explica les principals corrents 
americanes de la dansa moderna i contemporània 
del s. XX amb el seu propi cos i la seva experiència 
i humor
Preu: 5 euros. Consulteu venda al www.elprincipal.
cat

KAPLA
diumenge 16 de desembre, de 10 a 13.30 h 
Centre Cívic La Geltrú
El Kapla és un joc format per petits llistons de 
fusta, sense punts de fixació, amb els quals 
posarem a prova les habilitats de tota la família 
per fer una gran construcció conjunta

CLICKS 
diumenge 16 de desembre, de 10 a 13.30 h,
Centre Cívic La Geltrú
Mostra de 4 diorames de diverses temàtiques. En 
el marc d’aquesta mostra, hi haurà un punt de 
venda d’aquesta joguina

TOY STORY 3 I CAP JOGUINA SENSE NEN!
diumenge 16 de desembre, a les 12 h
Bosc Cinema Municipal
El cineclub Sala1 i Joguines sense fronteres 
organitzen per primer cop un acte solidari en 
conjunt. Es tracta d’una gran recollida solidària 
de joguines i la projecció gratuïta de la tercera 
entrega de Toy Story. Cap joguina sense nen! és 
una de les activitats nadalenques programades pel 
cineclub de Vilanova i la Geltrú, en podreu trobar 
més al web www.cineclubsala1.org
Preu: Una joguina (poden ser de segona mà, però 
sempre en bon estat!)

LLIBRE DE FOTOGRAFIES DELS GERMANS 
BELLMUNT
dimarts 18 de desembre, a les 19.30 h,
Castell de la Geltrú
Presentació del tercer volum de la col·lecció Els 
nostres fotògrafs, dedicat a Joan i Ramon Bellmunt
Organitza: Arxiu Comarcal del Garraf

CONCERT DE NADAL 
dijous 20 de desembre, a les 17 h
Can Pahissa
A càrrec del grup de cant de Compex dirigit per 
Manel Milà

CONCERT DE NADAL
de l’Escola i Conservatori Municipal de Música 
Mestre Montserrat
dijous 20 de desembre, a les 19 h
Auditori Eduard Toldrà
El grup de flautes ens proposa la Sardana d’en 
Toldrà i els alumnes de piano, a 4 mans, la Petite 
suite Claude Debussy. Finalitza el repertori la 
Cantata Els pastorets
Preu: 2 euros. Venda d’entrades a la Secretaria de 
l’ECMMM a partir del dia 10 de desembre

MERCAT D’ARTESANIA DE NADAL I REIS
del 21 de desembre al 5 de gener
plaça de les Neus
Artesania d’autor d’elaboració pròpia
rambla Principal, 95-105 (davant de l’Escola El 
Cim)
Petit Regal
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PRESENTACIÓ

Un any més, des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ens plau oferir-vos un 
programa d’activitats per les festes de Nadal, amb la voluntat que, tot i ser 
dies casolans per definició, trobeu molt bones excuses per sortir. És un recull 
d’actes elaborat des de la ciutat, amb la implicació d’un gran nombre d’entitats 
i col·lectius, per a tots els vilanovins i les vilanovines.

La tradició regna en aquestes dates, i les propostes que us presentem honoren, 
és clar, tots aquells elements de la nostra cultura popular nadalenca. D’altra 
banda, introduïm també elements nous, que trobareu pels carrers i places del 
centre de la ciutat durant les festes. El nostre desig és que l’espai públic s’ompli 
de vida, de la vostra presència. Per això us animem a passejar, gaudir i deixar-
vos impregnar de l’ambient especial d’aquestes dates. 

Us animo a gaudir de totes les propostes programades, i també us encoratjo, 
en la mesura que pugueu, a prendre part de les nombroses iniciatives solidàries 
que s’estan impulsant a la ciutat. Tots som conscients que malgrat les llums i els 
colors que embelleixen els carrers i les llars, les dificultats que pateixen moltes 
famílies no desapareixen en les dates assenyalades. En els moments que vivim, 
no tindria sentit un Nadal sense una marcada vocació de compartir, d’ajudar, de 
contribuir a portar una mica de pau a les llars que ho necessiten. 

Amb el desig que tothom trobi moments de felicitat aquest Nadal i que el 2013 
porti noves oportunitats esperançadores, us convido a consultar el programa i a 
gaudir de les activitats.

Neus Lloveras i Massana
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú
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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
Autocars Plana
AV Fondo Somella
AV La Collada-Els Sis Camins
AV de Sant Joan
AV del Tacó
Bordegassos de Vilanova
CE La Geltrú
Cor de Cambra Isquione
Coral Moixaina
Diables de la Collada-Sis Camins
Diari de Vilanova
Flash flash
Marc Àlvaro
L’Estaquirot Teatre
Los Encantes
Mesa d’Entitats de Vilanova i la 
Geltrú 
Nova. Organització i Servei 
d’Ordre
Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Vilanova i la 
Geltrú
Orfeó Vilanoví
Sala 1
Teatre Círcol Catòlic
Teixits La Rosa
Vidres Roure

INFORMACIÓ
Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú
pl. de la Vila, 8
Tel. 93 814 00 00 ext. 3130

VENDA D’ENTRADES I 
INSCRIPCIONS 
La majoria de les activitats 
són gratuïtes. Les que són de 
pagament ja estan indicades.
Per a informació i inscripcions 
als centres cívics cal adreçar-
se a: centrescivics@vilanova.
cat, o als centres cívics en el 

següent horari: dilluns, dimarts 
i divendres de 10 a 12 h i de 
dilluns a divendres de 17 a 20 h

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 octubre 
2012-gener 2013 així com de la 
temporada propera març-juny 
2013. Més informació a www.
elprincipal.cat

ESPAIS DE PROGRAMACIÓ
Auditori Eduard Toldrà
c. d’Olesa de Bonesvalls, 8
Tel. 93 814 00 00 ext. 3135
info@auditoritoldra.cat

Arxiu Comarcal del Garraf
pl. de Font i Gumà, s/n
Tel. 93 893 00 13
acgarraf.cultura@gencat.cat

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

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

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

Bosc Cinema Municipal
rbla. Principal 90
Tel. 93 893 81 03
info@cinemabosc.cat

Can Pahissa
rambla de la Pau, 48
Tel. i fax: 93 815 48 44

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

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

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

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

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

Centre Cívic Sant Joan
jardins Francesc Macià, sn
Tel. 93 815 80 42

Centre Cívic Tacó
av. de Vilafranca del Penedès, 26
Tel. 93 893 63 58

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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