
Nadal i Reis 2021-2022 / Vilanova i la Geltrú





PER 
NADAL 

ARBRES DE NADAL
Plaça de les Neus i entrada del parc  
de Ribes Roges

 TIONS GEGANTS  
DE NADAL
Fins al 3 de gener 
Per places i carrers 
de la ciutat 
Organitza: Associació de Comerciants  
Viu Comerç 

 BÚSTIES REIALS
L’Eliseu, carter reial, farà arribar  
les seves bústies a les escoles i llars  
d’infants, durant els darrers dies del 
trimestre. Així podreu enviar els vostres 
desitjos als Reis d’Orient. Estigueu  
atentes i atents! També trobareu una 
bústia a la biblioteca Armand Cardona 
Torrandell i a la biblioteca Joan Oliva Milà, 
entre el 22 de desembre i el 4 de gener,  
en l’horari d’obertura d’aquests  
equipaments.

REGALA ESCENA
El Teatre Principal i l’Auditori Eduard  
Toldrà t’ofereixen la possibilitat de regalar 
TIQUETS REGAL per a bescanviar  
per entrades de la PROGRAMACIÓ  
ESCENA de la TEMPORADA EN CURS  
I LA SEGÜENT.

 



4

LES  
ACTIVITATS 
DE NADAL 



5

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:  
ELS PASTORETS A VILANOVA  
I LA GELTRÚ. MÉS DE DOS  
SEGLES D’HISTÒRIA (1814-2021) 
10 de desembre
A les 19.30 h
Teatre Círcol Catòlic
Autors: Francesca Roig i Xavier López 
Col·labora: Círcol Catòlic, La Unió  
Vilanovina, Arxiu Comarcal del Garraf  
i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

 EXPOSICIÓ SOCIAL DE 
DIORÀMES I FIGURES  
DE PESSEBRE
De l’11 de desembre  al 17 de gener
Horari: feiners de 18 a 20 h. Dissabtes, 
diumenges i festius: de 12 a 14 h  
i de 18 a 20 h.
C. de Manuel de Cabanyes, 17, bxs
Exposició dels pessebres de
l’Associació Pessebrista de Vilanova
i la Geltrú. Més informació a:

 GRAN RESERVA. 
CIRC DE NADAL
11 de desembre
A les 19 h
Teatre Principal
A càrrec de Rhum & Cia.
Humor gamberro i hilarant, amb grans 
dosis de tendresa i emoció.
Edat recomanada: + 9 anys Preu: de 
10€ a 18€ segons el tipus de seient. 
Consulteu descomptes i venda al www.
escenavilanova.cat o els dissabtes  
a les taquilles del Teatre Principal,  
de 17 a 20 h. 

CURSA DEL TIÓ
12 de desembre 
A les 10 h
Sortida i arribada: Pòsit de Pescadors
Cursa d’orientació urbana, que enguany 
transcorre pel barri de Mar. Modalitat  
a peu o en bici. Participa en família o  
en grup, fent el teu equip de 2 a 5  
persones (mínim un infant i un adult).
Inscripcions: fins al 10 de desembre 
Preu inscripció: 2€/ persona
Més informació a 

 PESSEBRE DE NADAL
Del 13 de desembre al 7 de gener 
Inauguració: 13 de desembre, a les 17.30 h 
Plaça de la Vila
Pessebre de la ciutat realitzat per  
l’Associació Pessebrista de Vilanova  
i la Geltrú.
Organitza: Associació Pessebrista de 
Vilanova i la Geltrú

 ACTIVITAT SOLIDÀRIA: 
COL·LABORA AMB LA  MARATÓ 
DE TV3
16 de desembre, de 16 a 17 h
17 de desembre, de 10.30 a 13 h i de 15.30 
a 17 h
Rambla Principal, 71 (davant de l’escola) 
L’escola Les Tereses munta una  paradeta 
solidària amb manualitats  nadalenques 
fetes amb materials  reciclats realitzades 
per l’alumnat  d’Educació Infantil i Primària 
del centre. Organitza: Escola Santa Teresa 
de Jesús
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MERITXELL I JUDIT  
NEDDERMANN. PRESENT, 
CONCERT DE NADALES
17 de desembre
A les 20 h
Auditori Eduard Toldrà
Nadales populars passades pel  
sedàs Neddermann.
Preu: 16€. Consulteu descomptes  
i venda al www.escenavilanova.cat 
o els dissabtes a les taquilles del
Teatre Principal, de 17 a 20 h.

 MERCAT DE NADAL 
I REIS 2021-2022
Del 17 de desembre al 5 de gener 
De dilluns a dijous, de 10 a 20 h. Diven-
dres, dissabtes i diumenges, de 10 a 21 
h. Excepcionalment, el 5 de gener estarà
obert fins a les 24 h.
Plaça de la Vila
Mercat d’artesania elaborada pels
mateixos artesans. Es podran trobar
productes típics nadalencs d’artesania
(decoració, pessebres, jardineria, regals,...).

 TALLER DE LETTERING 
NADALENC 
18 de desembre
A les 11 h
Masia d’en Cabanyes 
A càrrec de Mercè Pedraza Creativa,  
La Tecla Estudi 
Un taller familiar i creatiu per les persones 
amants de la cal·ligrafia i les manualitats, 
personalitzarem postals de Nadal o altres 
elements decoratius amb lletres fetes 
amb lettering i missatges únics!  
Preu: 15 € per persona. Per a totes les 
edats a partir de 8 anys 

Cal fer reserva prèvia a info@arccultural.
cat. Aforament limitat  
Organitza: CIRMAC 

 CONTE 
DE NADAL
18 de desembre 
A les 11.30 h 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Adreçat a infants a partir de 4 anys, 
acompanyats d’un adult. Preu de  
l’activitat: 5 €/persona. Cal fer reserva 
prèvia a informacio@victorbalaguer.cat 
o al telèfon 93 815 42 02
Organitza: ARC Gestió Cultural

PRESENTACIÓ I HORA DEL 
CONTE DE NADAL: LA CANÇÓ 
DE MULLAR EL BASTÓ
18 de desembre
A les 12 h
Biblioteca Armand Cardona Torrandell
A càrrec d’Ignasi Guíluz i d’Anna Brull, 
autors del conte. 
Quina és la cançó més adequada per 
remullar el bastó de fer cagar el Tió? Què 
faríeu si el matí de Nadal descobríssiu 
que no teniu bastó? Esbrinarem com 
els protagonistes del conte han resolt 
aquests dos enigmes. 
Activitat familiar a partir de 2 anys. 
Places limitades. Inscripció prèvia trucant 
a la biblioteca o amb el formulari digital. 
Les places s’adjudicaran per ordre  
d’inscripció. Els infants hauran d’anar 
acompanyats d’un adult, màxim dos  
infants per adult. La inscripció serà  
confirmada per la biblioteca. Es  
recomana l’ús de mascareta als infants 
de 3 a 6 anys.
Formulari d’inscripció: 
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BARIONÀ, EL JOC DEL  
DOLOR I L’ESPERANÇA
18 de desembre
A les 17.30 h
Sala petita de l’Auditori Eduard Toldrà
Text de Jean Paul Sartre i traducció de 
Jesús Rex i Fèlix Gonzàlez. El misteri de  
Nadal mereix ser meditat permanentment.  
Barionà, el cap descregut d’un poble de 
la Palestina dominada pels romans, haurà 
d’enfrontar-se a la radicalitat que suposa 
que Déu prengui forma humana. 
Preu: taquilla inversa. Reserva d’entrades 
a: apassionatsgeltru@gmail.com o amb 
un whatsapp al 636 094 841, abans  
del 13 de desembre.
Organitza: Apassionats Grup de Teatre

 CONCERT  
D’ARPES
18 de desembre 
A les 17.45 h, a les 18.45 h i a les 19.45 h 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer
A càrrec d’Esther Piñol, arpista.
Participen: ECMMMM de Vilanova i la 
Geltrú, Escola de Música Freqüències, 
Escola Municipal de Música d’Altafulla  
i Associació d’Arpistes d’Altafulla.
Preu de l’activitat: 2 €/persona.  
Cal fer reserva prèvia a  
informacio@victorbalaguer.cat  
o al telèfon 93 815 42 02.

TALLER  
DE NADAL 
19 de desembre
A les 10.30 h i a les 12.30 h
Espai Far
Preu: 2 €/infant (cal anar acompanyat 
d’un adult)
Adreçat a infants de 6 a 12 anys.  
Cal fer reserva prèvia

 EL PETIT CINECLUB DE NADAL: 
HARRY POTTER Y LA PIEDRA 
FILOSOFAL
19 de desembre
A les 17 h
Auditori de Neàpolis
Recomanada: a partir de 7 anys
Preu: 4€ per persona /3€ socis del Cine-
club Sala 1 (menors de tres anys gratuït) 
Organitza: Petit Cineclub

12 CAMPANADES  
D’ART
19 de desembre
A les 12 h
Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Per a commemorar el final d’any, farem 
un recorregut per les 12 obres que  
han tingut més rellevància per al Museu  
durant aquest any 2021. Preu de  
l’activitat: 4 euros/persona. 
Cal fer reserva prèvia a  
informacio@victorbalaguer.cat  
o al telèfon 93 815 42 02.

 TEATRE “ELS PASTORETS  
DE CA LES TERESES”
20 i 21 de desembre
A les 17.30 h
Sala d’actes de l’escola Les Tereses
A càrrec de l’alumnat de 2n d’ESO  
de Teatre.
Entrada gratuïta. Aforament limitat.  
Cal enviar un correu a  
infosecretaria@vilanova.escolateresiana.
com abans del 14 de desembre indicant 
dia i nombre d’assistents.
Organitza: Escola Santa Teresa de Jesús
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 CONCERT DE NADAL  
DE L’ECMM
21 de desembre, a les 18.40 h i a les 20 h
22 de desembre, a les 18.30 h i a les 20 h
Auditori Eduard Toldrà
Per finalitzar el primer trimestre del curs, 
l’Escola i Conservatori Municipal de Mú-
sica Mestre Montserrat oferirà diversos 
concerts on hi podreu escoltar diferents 
formacions musicals del centre com  
cant coral i la banda infantil entre altres.
Preu: gratuït (cal adquirir entrada  
de l’ECMM) 

NADALES PER  
A TOTHOM!
22 de desembre
A partir de les 11 h, per les diferents  
places del centre
A les 12 h, a la plaça del Mercat.
En motiu de la celebració del 25è  
aniversari de l’escola El Cim, tots els 
alumnes del centre cantaran nadales  
a les places del centre de la ciutat.  
L’activitat culminarà amb una cantada 
conjunta a la plaça del Mercat. 
Organitza: Escola El Cim

 UduL. LOS GALINDOS.  
CIRC DE NADAL
23, 27, 28, 29 i 30 de desembre
A les 19 h
Plaça de les Neus
Aquestes festes ens visita la iurta de  
Los Galindos, una petita carpa que  
confereix a aquesta companyia de circ 
d’una entranyable proximitat. UduL, un 
exercici de recerca i redescobriment de 
les capacitats corporals i de confrontació 
emocional de l’individu amb ell mateix.  
Un espectacle de circ visceral on  
l’objectiu dels personatges és, per  

sobre de tot, seguir existint.
Edat recomanada: + 6 anys / Preu: 8€. 
Venda al www.escenavilanova.cat a  
partir de l’11 de desembre, a les 17 h

 
 PESSEBRE  

BEBENT
23 de desembre
A les 19 h
Plaça de Cal Ganeta
Concert de Carles Belda i Marc Serrats 
que amb l’acordió diatònic, la guitarra i 
les seves veus, ens faran gaudir d’una 
vetllada musical prèvia al Nadal.
Concert gratuït.
Organitza: La Unió Vilanovina

 PESSEBRE VIVENT  
DE LA GELTRÚ
24 de desembre
Després de la Missa del Gall
A l’església de la Geltrú
Organitza: Centre d’Esplai La Geltrú

RETAULE DE NADAL
25 de desembre i 1 de gener
A les 12 h
Plaça de la Vila, al vestíbul  
de l’Ajuntament
A càrrec de l’Estaquirot Teatre
El caganer, el principal protagonista de la 
història, endolceix aquesta interpretació 
de l’origen del Nadal, farcida de pastors, 
dimonis i l’àngel.
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 ELS PASTORETS DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ, D’EN JOSEP MARIA 
FOLCH I TORRES 
25 de desembre, a les 19 h
1 de gener, a les 17 h i a les 20 h
2 de gener, a les 19 h
8 de gener, a les 17 h i a les 20 h
9 de gener, a les 19 h
Preu: 8€ (nens fins a 12 anys i socis) 
i 10€ (general)

I, a més a més,  
ELS PETIPASTORETS
2 i 9 de gener, a les 12 h
Preu: 5€ (nens fins a 12 anys i socis) 
i 7€ (general) 

Teatre Círcol Catòlic
Venda anticipada per internet: a partir  
del 17 de desembre 
Venda d’entrades: al Círcol Catòlic  
una hora abans de començar  
cada representació. 
Venda anticipada a taquilles: exclusiu  
per a socis el 16 de desembre de 18 a 
20.30 h i, per a públic en general, el dia 
20 de desembre, de 18 a 20.30 h
Organitza: Círcol Catòlic

 CONCERT DE SANT ESTEVE
26 de desembre
A les 19 h
Auditori Eduard Toldrà
A càrrec de la Camerata Eduard Toldrà  
i La Simfònica del Conservatori
Direcció: Marcel Ortega
Preu: 15€. Consulteu descomptes i venda 
al www.escenavilanova.cat  
o els dissabtes a les taquilles del
Teatre Principal, de 17 a 20 h.

NADAL MOGUT’21
27, 28 i 29 de desembre
Nau de Joventut
Activitats obertes als i les joves d’entre 
12 i 21 anys.
Consulteu la programació completa a: 

 FIRA DEL PLAYMOBIL
Del 31 de desembre al 3 de gener
31 de desembre, de 16 a 19 h
1 de gener, de 16 a 20 h
2 i 3 de gener, d’11 a 20 h
Preu: 3€.  Menors de 3 anys, gratuït
Pavelló Isaac Gálvez i annex
Espais de compra-venda i tallers infantils

CAP D’ANY
31 de desembre
A mitjanit
Nau de Joventut
Organitza: Apol·lo 

 OFICINA DE L’ELISEU, 
CARTER REIAL
2, 3 i 4 de gener, de 10 a 13 h  
i de 16.30 a 20.30 h
5 de gener, de 10 a 13 h
Teatre Principal
L’Eliseu us convida a visitar seva oficina 
al Teatre Principal! El Carter reial us vol 
ensenyar tota la feina que fan ell i els 
seus ajudants per tal que les vostres 
cartes arribin als Reis Mags de l’Orient. 
Sobretot no oblideu portar la vostra carta!
L’accés és gratuït, però és imprescindible 
adquirir l’entrada a www.escenavilanova.
cat. Estaran disponibles a la web a partir 
del 22 de desembre, a les 11 h. 
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HORA DEL CONTE DE NADAL: 
ELISEU, CARTER REIAL. 
3 de gener
A les 11 h, a les 12 h i a les 13 h
Biblioteca Joan Oliva i Milà
A càrrec de Tirabec, contes i titelles. 
Voleu conèixer la història de l’Eliseu  
el carter dels Reis d’Orient? Veniu a  
la biblioteca i sabreu com va arribar  
a la ciutat! 
Activitat adreçada a infants a partir  
de 3 anys. 
Places limitades. Inscripció prèvia trucant 
a la biblioteca o amb el formulari digital. 
Les places s’adjudicaran per ordre  
d’inscripció. Els infants hauran d’anar 
acompanyats d’un adult, màxim dos 
infants per adult. La inscripció serà  
confirmada per la Biblioteca. Es recomana 
l’ús de mascareta als  
infants de 3 a 6 anys.
Formulari d’inscripció: 

CAVALCADA  
DELS REIS D’ORIENT
5 de gener
A partir de les 18.30 h
Sortida de la cavalcada i arribada dels 
Reis d’Orient a la plaça de la Vila.
Consulteu el recorregut. 
I RECORDEU, CAL PORTAR  
LA MASCARETA POSADA DURANT  
LA CAVALCADA!
Aquí trobareu la plantilla per  
imprimir i muntar el vostre fanalet.

 NIT DE REINES
5 de gener
A partir de les 23 h
Nau de Joventut
Organitza: La Unió Vilanovina 
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TALLERS  
DE NADAL 
DE LA  
XARXA DE 
CENTRES 
CÍVICS

 TALLER: FES UN GUARNIMENT 
DE NADAL PER A L’ARBRE
21 de desembre
De 17 a 18.30 h
CC Molí de Vent

27 de desembre
De 17 a 18.30 h
CC Mar
A càrrec de Montse Vega. Fes una bota 
de feltre amb el nom de qui vulguis,  
cosida amb puntada gran. 
Edat: a partir de 5 anys
Preu per persona: 9€ (inclou material)

TALLER: GARLANDA DE NADAL
22 de desembre
De 17 a 18.30 h
CC Sant Joan

28 de desembre
De 10.30 a 12 h
CC La Sardana
A càrrec de Montse Vega. Converteix  
una pinça d’estendre en un arbre de 
Nadal i fes una garlanda de pinces per 
posar de decoració a casa. 
Edat: a partir de 5 anys
Preu per persona: 9€ (inclou material)

 TALLER: FEM GALETES  
PER ALS REIS
28 de desembre
De 17 a 18.30 h
CC La Collada-Els Sis Camins

29 de desembre
De 10.30 a 12 h
CC La Geltrú
A càrrec del casal L’Atzavara. Farem  
galetes perquè les puguis posar la nit  
de reis per als reis d’Orient i patges.
Edat: a partir de 5 anys
Preu per persona: 9€ (inclou material)
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NADAL ALS 
MERCATS  
MUNICIPALS
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TAST DE VINS  
I CAVES 
10 de desembre 
De 18 a 20 h
Mercat del Centre 
Iniciació en el món del tast de  
vins i caves 
Preu: 20 €

 CUINA DE NADAL
14 de desembre
De 18.30 a 20 h
Mercat de Mar 
Recepta de l’escudella i carn d’olla.  
Cuina tradicional
Gratuït

TEIXIR A GANXET  
I A AGULLES 
14 de desembre
De 17 a 19 h
Mercat de Mar
Classes de teixir 
Gratuït

CUINA DE NADAL
17 de desembre
De 18.30 a 20 h
Mercat del Centre
Recepta: sarsuela de peix.  
Cuina tradicional 
Gratuït

 ORNAMENTS  
DE NADAL 
21 de desembre
De 18 a 20 h
Mercat de Mar
Taller de reciclatge 
Gratuït

 TALLER DE CUINA  
D’APROFITAMENT 
24 de desembre
D’11 a 13 h
Mercat del Centre 
Entrants especials per al Nadal i les  
Festes, amb consells i idees per 
aprofitar al màxim els aliments.
Gratuït

TAST DE VINS  
I FORMATGES 

28 de desembre
De 18 a 20 h 
Mercat del Centre
Degustació comentada de vins  
i formatges de proximitat
Preu: 20€

 TALLER TECNO  
FANALED DE REIS 
3 de gener
D’11 a 13 h
Mercat de Mar 

4 i 5 de gener
D’11 a 13 h
Mercat del Centre
Tecnolab, projecte educatiu i lúdic  
on es fusiona la tecnologia amb la  
innovació i la creativitat. 
Taller infantil per crear fanalets amb  
circuit elèctric, sensors i leds per  
anar a rebre els Reis 
Per a totes les edats (els menors de  
6 anys hauran de fer el taller amb  
l’ajut dels seus acompanyants).
Preu: 6€.
Places limitades. Inscripcions: 
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NADAL A  
“LA CASA 
DELS TRENS”



15

 XX EDICIÓ DELS PREMIS  
CAMINS DE FERRO A  
VILANOVA I FESTA ANUAL  
DE NADAL DEL MUSEU
18 de desembre
A les 12 h
 

JORNADA DE PORTES  
OBERTES PER A PERSONES 
RESIDENTS A VNG
29 de desembre
A les 12 h, presentació del documental 
del 140è aniversari de l’arribada del  
ferrocarril a la ciutat, de Jordi Carrillo  
i realitzat per Canal Blau.
A les 12.30 h, recreació històrica amb 
personatges d’època vestits com al 1881 
i obertura del cotxe de viatgers Harlan.
 
 VISITES LLIURES

Dies 28 i 30 de desembre  
i 2, 4, 5, 7, 8 i 9 de gener
Amb ulleres 3D amb “Un viatge a París  
a 360º”, el ConteTREN Familiar o les  
audio guies de famílies.
Activitats incloses en el preu de  
l’entrada al Museu.
El museu romandrà tancat del 21 al 27  
de desembre (inclosos) i el 31 de  
desembre i 1 i 6 de gener.
 
 INTELINO A VILANOVA

28 i 30 de desembre  
i 2, 4, 5, 7, 8 i 9 de gener
A les 11 h
El tren programable perquè facis  
el teu propi sistema de circulació.

 

 CONSTRUEIX EL TEU  
FOGONER (TRENRROLLA-T)
28 de desembre i 2, 7 i 8 de gener
A les 12 h
Coneixes la feina que feien els fogoners 
als inicis dels trens?

 CONSTRUEIX EL TEU AVE  
(TRENRROLLA-T)
30 de desembre i 4 de gener
A les 12 h
Aquest tren és la primera sèrie de  
trens elèctrics d’alta velocitat de Renfe,  
anomenats AVE (Alta Velocitat  
Espanyola).
 

CONSTRUEIX EL TEU TREN  
EURODUPLEX (TRENRROLLA-T)
5 i 9 de gener
A les 12 h
L’Eurodúplex és un tren d’alta velocitat  
de 2 pisos, amb 509 places i que arriba  
a circular a una velocitat de més de  
300 km/h.
 
Organitza: Museu del Ferrocarril 
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ALTRES  
ACTIVITATS

 EXPOSICIÓ:  
PROJECTES INTEGRATS
Fins al 2 de gener
Centre d’Art Contemporani La Sala
Mostra de projectes finals dels diferents 
cicles formatius que s’imparteixen  
a l’EMAiD.

 EXPOSICIÓ: TYPE TO IMAGE,  
DE MARTA CERDÀ ALIMBAU
Fins al 2 de gener 
Centre d’Art Contemporani La Sala
Una mirada al treball de Marta Cerdà 
Alimbau que qüestiona els límits entre 
tipografia i il·lustració.

CONCURS: PUJA AL TREN!
Del 10 de desembre al 7 de maig
Biblioteques Joan Oliva i Milà i Armand 
Cardona Torrandell
Llegeix un mínim de 3 llibres, respon 
l’enigma de cadascun i podràs participar 
al concurs. Entre tots els viatgers  
sortegem un MEGA regal. Adreçat a 
infants de 4t a 6è de Primària. Es farà 
saber els resultats mitjançant les xarxes 
socials de la Xarxa de Biblioteques  
Municipals de Vilanova i la Geltrú. 
Col·labora: Espai El Far, Llibreria La  
Mulassa, Llorens Llibres, Museu del  
Ferrocarril, Petit Cineclub, Telemàtic  
Solucions Informàtiques.
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HORA DEL CONTE NADONS: 
COLORÍSSIM. 
11 de desembre
A les 11 h
Biblioteca Joan Oliva i Milà
A càrrec de Cristina Noguer de Creixent 
amb Art. 
Blau, lila, verd, taronja, groc, vermell,  
marró, rosa... quants colors! El món està 
ple de colors, voleu descobrir-los amb  
un munt de contes i cançons molt  
colorits? Som-hi! 
Activitat adreçada a infants de 0 a 3 anys. 
Places limitades. Inscripció prèvia trucant 
a la biblioteca o amb el formulari digital. 
Les places s’adjudicaran per ordre  
d’inscripció. Els infants hauran d’anar 
acompanyats com a màxim de dos 
adults (unitat familiar). La inscripció 
serà confirmada per la biblioteca.
Formulari inscripció: 

 RECORDANT  
EDUARD TOLDRÀ 
12 de desembre
A les 19 h
Auditori Eduard Toldrà
A càrrec de la Cobla Cani-GÓ!
Concert homenatge al vilanoví Eduard 
Toldrà, així com a la música catalana.
Preu únic: 5€. Consulteu venda al www.
escenavilanova.cat o els dissabtes a les 
taquilles del Teatre Principal, de 17 a 20 h. 
Organitza: Dansaires Vilanovins i Amics 
de la Sardana de l’AE Talaia.

 EXPOSICIÓ: COTXICS.  
COTXES EN MINIATURA
Del 15 desembre al 8 de gener
Biblioteca Armand Cardona Torrandell
Mostra de la col·lecció de Ramon Guinda 
Bou on els protagonistes són els cotxes 
en miniatura: Concept cars, antics  
i Ferrari.
Amb la col·laboració dels Amics dels 
Clàssics de Vilanova i la Geltrú.

KELLY’S DAY OUT
19 de desembre
A les 18 h
Teatre Principal
A càrrec d’English Theatre Company
Aprendre anglès a través d’una història 
interactiva plena d’aventures. 
Preu: de 8€. Consulteu abonament  
i venda al www.escenavilanova.cat  
o els dissabtes a les taquilles del Teatre 
Principal, de 17 a 20 h. 

NIT DE DANSA
19 de desembre
A les 19 h
Auditori Eduard Toldrà
Presentem la NIT DE DANSA que no es va 
poder realitzar, per mal temps, la passada 
Festa Major.
Les entrades que es van adquirir per a 
la ballada del juliol NO són vàlides per a 
aquesta nova data.
Preu simbòlic de 3€ per assegurar  
l’assistència a l’aforament limitat  
de l’Auditori.  
Venda a www.escenavilanova.cat, 
els dissabtes a les taquilles del Teatre 
Principal, de 17 a 20 h i 1 hora abans de 
l’espectacle, si en queden disponibles.
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CAVALCADA DELS 
REIS D’ORIENT 
5 de gener. A partir de les 18.30 h,  

sortida de la cavalcada i arribada dels  
Reis d’Orient a la plaça de la Vila.

Consulteu el recorregut.
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Segueix-nos:

      @ajuntamentvng

      @ajuntamentvng

      @ajuntamentvng

Consulta la programació  
des del mòbil a:

#NadalMàgicVNG
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