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     iure el Nadal a Vilanova i la Geltrú és una experiència que es renova

cada any prenent com a escenari principal els carrers de la ciutat.

L’espai públic és un espai de trobada i de relació entre els veïns de la

vila i de localitats properes. La vida a les places augmenta eclosionant

amb les llums i els records.

Un any més, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú organitza diverses

activitats al voltant del Nadal amb la implicació d’associacions de la

ciutat. El programa recull la tradicional cavalcada dels Reis d’Orient i

els Pastorets, per citar-ne algunes, i d’altres de no tan tradicionals, però

no menys esperades, on els infants seran els protagonistes.

És el nostre desig que gaudiu de tots aquests suggeriments dins el

calendari festiu que s’estén entre Santa Llúcia i Reis.

Bon Nadal i una bona entrada d’any a tothom!

Joan Ignasi Elena i García
Alcalde de Vilanova i la Geltrú
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      ola a tothom! Sóc l’Eliseu, el carter reial que cada any us ve a

recollir les cartes que envieu als Reis d’Orient. La feinada que m’espera

aquest any! He sentit a dir que no en teniu prou d’enviar una carta, sinó

que n’envieu dues! Quines ganes d’escriure que teniu els vilanovins i

vilanovines! Bé, porteu-me’n tantes com vulgueu, us espero amb els

braços oberts.

Cada any, durant aquestes festes màgiques hi ha una nova sorpresa.

Sabeu quina serà la d’aquest any? És una que fa temps que s’anuncia.

Es publica un conte que parla sobre mi i com vaig conèixer els Reis. El

conte està ple d’imaginació i molts colors. És una història meravellosa

que no us podeu perdre.

Laura, Lluís, Martina, Felip ..., bé si començo a dir noms no acabaré

mai, i segur que me’n deixaré algun. En, en definitiva, tots els nens i

totes les nenes de la ciutat m’heu de venir a saludar a la plaça de la

Vila on tindré instal·lada la carpa reial. Ah, i per als qui no us vagi bé

venir a la carpa, també em veureu durant la cavalcada prop dels Reis

d’Orient.

Pareu bé les orelles i obriu bé els ulls que ja arriben les festes de Nadal!

Una abraçada ben forta a tots!

Eliseu, carter reial
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INAUGURACIÓ DEL PESSEBRE
I ENCESA DELS LLUMS DE NADAL
A les 19.30 h, a la plaça de la Vila
Presentació del pessebre d’enguany, encesa dels llums de Nadal i cantada
de nadales, a càrrec de l’Orfeó vilanoví i la Coral Moixaina. Us animem,
que vingueu a cantar nadales amb nosaltres.

PRESENTACIÓ DEL CONTE
ELISEU, CARTER REIAL
A les 18 h, a la Biblioteca Joan Oliva i Milà
A càrrec dels seus autors, Jordina Biosca (text) i Carles Hernàndez
(il·lustració). Narració del conte a càrrec de la seva autora

Del 15 de desembre al 17 de gener

EXPOSICIÓ DE DIORAMES I DE FIGURES DE
PESSEBRES DEL MODELADOR PERE CATÀ
De dilluns a dissabte de 19 a 21 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

Activitats
Tradicionals
Nadalenques
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Dimecres 13 de desembre
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RETAULE DE NADAL
A partir de les 12 h, al vestíbul de l’Ajuntament
De 12 a 13.30 h es faran diverses sessions
Retaule de Nadal 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’encarregat d’endolcir l’espectacle
Preu: gratuït
Hi haurà aparcament gratuït de cotxets d’infants

Dilluns 25 de desembre i 1 de gener

Dies 2, 3 i 4 de gener

CARPA REIAL
Dimarts 2, de 17 a 21 h

Dimecres 3 i dijous 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’Eliseu, carter reial de la ciutat, que els rebrà a la carpa que té instal·lada
en aquesta plaça

CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT
A les 18.30 h, NOU RECORREGUT
Sortida del Castell de la Geltrú. Nou 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

Divendres 5 de gener

ELS PASTORETS
25 i 26 de desembre a les 18.30 h

31 de desembre a les 11 h

6, 7 i 14 de gener a les 18 h

Al Teatre Círcol Catòlic
Representació dels Pastorets de Josep Maria Folch i Torres,
a càrrec de l’Escotilló Teatre
Organitza: Círcol Catòlic

1110

RETAULE DE NADAL
A partir de les 12 h, al vestíbul de l’Ajuntament
De 12 a 13.30 h es faran diverses sessions
Retaule de Nadal 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’encarregat d’endolcir l’espectacle
Preu: gratuït
Hi haurà aparcament gratuït de cotxets d’infants

Dilluns 25 de desembre i 1 de gener

Dies 2, 3 i 4 de gener

CARPA REIAL
Dimarts 2, de 17 a 21 h

Dimecres 3 i dijous 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’Eliseu, carter reial de la ciutat, que els rebrà a la carpa que té instal·lada
en aquesta plaça



13

Altres
Activitats
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FIRA D’ARTESANS DE NADAL I REIS
El mes de desembre ens trobareu a la plaça de la Vila i el gener a la plaça de les Cols

Del 15 al 22 de desembre i del 2 al 5 de gener

Dissabte 16 de desembre

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

CIRC DE NADAL A LA MASIA EN CABANYES 
“CLAN BABEL”

Funcions del 22 de desembre al 7 de gener (menys 24 i 31 de desembre i 5 de
gener) a les 19 h. Un espectacle de les companyies Cortocirquito i Àticus-Tilt
Direcció Jordi Borrell
Venda d’entrades a la mateixa vela de la Masia en Cabanyes

Preus: 5 i 12 ¤ (La vela del circ disposa de calefacció)Altres
Activitats
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OFRENA FLORAL AL MONUMENT
A FRANCESC MACIÀ
A les 12 h, a la rambla de la Pau
.

Dilluns 25 de desembre

Diumenge 24 de desembre

PESSEBRE VIVENT DE LA GELTRÚ
Després de la Misa del Gall, recorregut al voltant de l’església i el castell de

la Geltrú. Un any més es busca la innovació i s’enllaça diverses temàtiques
Organitza: CE La Geltrú

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 ¤

Dimarts 26 de desembre
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Dissabte 23 de desembre

PRESENTACIÓ I NARRACIÓ DEL CONTE
GUANYADOR DEL PREMI MERCÈ LLIMONA 2006,
LA DOMADORA DE GOTES
A les 12 h, a la Biblioteca Joan Oliva i Milà
A càrrec dels seus autors, Antoni Pastor Caeiro (text) i Raimon Juventeny Corberó
(il·lustració)

Diumenge 24 de desembre

PESSEBRE VIVENT AL BARRI DE MAR
“EL NAIXEMENT” I RECOLLIDA DE JOGUINES

De 19 a 20 h, a la plaça de la Immaculada Concepció
Organitza: CE Els Grumets

TALLER APROPAMENT
AL MÓN DELS SENTITS
A partir de les 11 h, a la Biblioteca Armand Cardona Torrandell
A càrrec dels bibliotecaris de la Biblioteca Joan Amades (ONCE)
Adreçat a nens i nenes a partir de 10 anys
Inscripció prèvia a la Biblioteca a partir del 4 de desembre.
Places limitades

Divendres 22 de desembre
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Dimecres 27 de desembre

HORA DEL CONTE EN LLENGUATGE
DE SIGNES CONTES DE NADAL
A les 12 h, a la Biblioteca Armand Cardona Torrandell
A càrrec de Víctor Capdet i Susana Peix
En finalitzar el conte hi haurà un taller on cada assistent a
l’acte podrà fer el seu conte en llenguatge de signes i llegir-los
en braile
Adreçat a nens i nenes a partir de 3 anys

HORA DEL CONTE: EL BARRINA,
EL DRAC PETIT DE LA GELTRÚ
A les 18 h, a la Biblioteca Armand Cardona Torrandell
A càrrec de l’Associació d’Amics del Drac de la Geltrú
El Barrina, el drac petit, vindrà a escoltar el conte

Dimecres 3 de gener
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Dissabte 30 de desembre

HORA DEL CONTE: EL PAÍS DEL MAI MÉS
A les 12 h, a la Biblioteca Joan Oliva i Milà
A càrrec de Titelles Naip
Un conte molt especial per a aquestes dates. Espectadors petits i grans viuran
un seguit d’aventures amb Peter Pan al país màgic

TALLER DE NADAL: PINTEM EL NADAL
AMB ELS COLORS DE JOAQUIM MIR
A les 17 h, a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Un taller al voltant de l’exposició Joaquim Mir a Vilanova, a on podreu
descobrir les obres d’aquest pintor i la seva particular gama cromàtica,
experimentar amb els colors i la pintura i dissenyar felicitacions de Nadal
inspirades en l’obra de l’artista
Adreçat a públic infantil: de 8 a 12 anys

Preu: 4 ¤. ¤Cal inscripció prèvia

ESPECTACLE FAMILIAR:
BON PROFIT MIQUEL
A les 12 h, a la Biblioteca Joan Oliva i Milà
A càrrec de Micro Troupe
Espectacle que vol retre un petit homenatge a Miquel Martí i Pol
Tres històries de tres nens, representades amb manipulació
d’objectes, efectes de so i acompanyament musical en directe

Dijous 4 de gener
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Agraïments:
Agrupació de Balls Populars
Associació Afrobantu
Associació de Geganters de Vilanova
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
Coral Moixaina
Diari de Vilanova
Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis
Flash flash
L’Estaquirot Teatre
La Unió Vilanovina
Los Encantes
NOVA. Organització i Servei d’Ordre
Orfeó Vilanoví
Tot any lectura
Vidres Roure

Informació
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Pl. de la Vila, 8. Tel. 93 814 00 00
www.vilanova.cat

Espais de programació
Biblioteca Armand Cardona Torrandell
C/ Menéndez y Pelayo, 15-17

Biblioteca Joan Oliva i Milà
Pl. de la Vila, 13

Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Av. Víctor Balaguer, s/n

Escola Municipal Mestre Montserrat
C/ Escorxador, s/n

Teatre Círcol Catòlic
C/ Sant Sebastià, 41
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Nota: ens reservem el dret de modificar aquest programa si, per causes imprevistes, fos necessari.
Anunciaríem qualsevol canvi a través dels mitjans de comunicació

PLÀNOL CAVALCADA DE REIS 2006 - 2007

Disseny gràfic: raúl ramos
Il·lustració: lópez bernad


