
 

Per Nadal tenim... 
...un Tió i un avet a la plaça de Catalunya 

...un Pessebre a l'absis de l'església 

...llumetes al carrer, arbres engalanats 

...i també... 

 

 

...l’Exposició de Taules de Nadal 
dies 20 i 21 desembre - Aula de Cultura 

horari: dissabte tarda de 5 a 8 

diumenge matí d'11 a 2 i tarda de 5 a 8 
(organitza: Terra de Tupinots) 

 

...el Taller de plegar tovallons 
dissabte, 20 de desembre - Aula de Cultura 

horari: de 6 a 7 de la tarda 
(organitza: Terra de Tupinots) 

 

...la Missa del Gall 
dimecres 24 de desembre a les 12 de la nit 

a l'església parroquial 
 

...el Tupibingo 
divendres 26 de desembre, a les 6 de la tarda 

al Saló Catalunya (organitza: Tupinots) 
 

...l’actuació infantil 
dissabte  27 de desembre, a les 5 de la tarda 

al pavelló municipal (entrada lliure) 
LA FLETXA BLAVA 

amenitzarà la primera tarda del Saló de Nadal amb 

una actuació a base de cançons nadalenques i 

populars interpretades de manera particular 
 

...el  Concert de la Coral Cants i Rialles 
diumenge 28 de desembre, a les 6 de la tarda 

al Saló Catalunya  (entrada lliure) 

 

...el Nadal en Vers 
dijous 25 de desembre 

2/4 de 7 de la tarda - Saló Catalunya 
 

concert de piano 
JOAN RUBINAT  

Obres de S. Rakhmàninov, F. Chopin i R. Schumann 

i 
HIMNES A LA NIT 

Novalis (1772-1801) - traducció d’Eduard Cairol 

poesia escenificada a càrrec de 
PALANGANA TEATRE 

(Jordi Colom, Enric Gil, Abel Miró i Galdric Plana) 

i IRIS CARCEDO -dansa contemporània- 
 

direcció de Lluís Badosa 
amb la col�laboració de Vilatorta Teatre 

 

entrada gratuïta - aforament limitat 
les portes es tancaran quan comenci l’espectacle i 

s’obriran novament a l’inici de la segona part 
 

a la sortida es farà una cantada popular de nadales amb 
el Cor d’Homes, la Coral Cants i Rialles i la participació 

de tots els assistents que s’hi vulguin afegir 
-Recordeu portar neules i torrons per compartir- 

 

...el Saló de Nadal 
dies 27, 28 i 29 de desembre, pavelló municipal 

horari: matins de 10 a 1 tardes de 4 a 2/4 de 8 
preu per nen i dia: 3€ (gratuït per adults acompanyants) 

abonament pels 3 dies 6€ 
 

 

...i per Reis... 
 

...la Campanya 

"Reis de prop" 
per a nens i nenes fins a 7 anys, 

tiquets a les oficines municipals 

fins el 24 de desembre 

...la Recollida de cartes 

   al Campament Reial 
dilluns, 29 de desembre 

a les 6 de la tarda 

al costat del pavelló 
 

...la Cavalcada de Reis 
dilluns, 5 de gener 

a les 7 de la tarda 

Prepareu les atxes de barballó 

 i els fanalets!

 

VVViiiuuu   eeelll   NNNaaadddaaalll   aaa   cccaaasssaaa   !!!  

 
    


