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Més informació
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Viu el NadalViu el Nadal23, 24, 28 i 31 
de desembre 
i  4 de gener de 2023
De 10.30 a 13.30 hores * Nucli urbà 

Animació itinerant 
pel carrer Major per 
dinamitzar el comerç 
local
Diferents personatges animaran 
i dinamitzaran el comerç local on 
tothom podrà gaudir del Nadal 
mentre realitzen les seves compres. 
Cada dia passejaran per una ubicació 
diferent de Vallirana, troba’ls! 

DIMARTS, 
3 de gener
De 16.00 a 20.00 hores 
Pavelló municipal (c. de l’Església) 

Parc de Nadal amb 
activitats infantils
Nenes i nens podran gaudir amb 
diversió i com es mereixen. Amb 
el Parc de Nadal estaran ben 
entretinguts amb un munt d’activitats 
infantils: manualitats, tallers, 
inflables, jocs gegants, etc. 

DIMECRES, 
4 de gener
De 16.00 a 19.00 hores 
Pavelló municipal 

Campament reial, 
fàbrica dels somnis
La Fada Irana arribarà per anunciar 
que ses Majestats els Reis d’Orient 
estan de camí a Vallirana. Animació, 
màgia, jocs...veniu a entregar la 
vostra carta a la Fada Irana! A més 
a més, podreu berenar una xocolata 
caleta (unitats limitades).

DIJOUS, 
5 de gener
16.30 hores * Espai Cívic de les Casetes

Arribada de ses 
Majestats els Reis 
d’Orient
La comitiva reial arribarà a l’Espai 
Cívic de les Casetes de Vallirana amb 
tota la seva comitiva per anunciar 
que comença una nit plena de màgia 
i il·lusió

18.00 hores * Des de la Casa Mestre 
fins al Pavelló municipal

Gran Cavalcada dels 
Reis Mags a Vallirana
A l’arribada a l’Ajuntament, entrega 
de claus a ses Majestats els Reis 
d’Orient

DISSABTE, 
17 de desembre
17.30 hores 
Teatre del Foment artístic i cultural 
de Molins de Rei (Passeig Terraplè, 49)  

Teatre: 
Els Pastorets
Adaptació del text original de ELS 
PASTORETS de Josep Mª Folch 
i Torres, amb fragments d’altres 
versions de Pastorets de Catalunya i 
texts d’elaboració original del Grup de 
Teatre del Casino de Vallirana.

Organitza: 
Grup de Teatre del Casino Valliranenc 

DIUMENGE, 

18 de desembre
18.30 hores * Església de Sant Mateu 

Concert de Nadal 
Els beneficis de la recaptació seran 
destinats a la Marató de TV3

Organitza: 
Coral Esclat de Vallirana

DILLUNS, 
19 de desembre
17.30 hores * Casal de Joves 

Taller de neules 
de xocolata
Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia. Places limitades. 

Més informació: 
casaljoves@vallirana.cat

2023

Són igualitàries les 
festes nadalenques? 
Què pots fer per a 
que ho siguin una 
mica més? 
Regalar joguines no sexistes, 
corresponsabilitat en les 
tasques i combatre els 
micromasclismes són algunes 
de les propostes que et fem! 

Per més informació: 

http://vallirana.
webmunicipal.
diba.cat/temes/
igualtat/na-
dal-igualitari/ 

2022



DIVENDRES, 
25 de novembre

Rambla de la Sobirania

Acte d’encesa de la 
il.luminació  
de Nadal 2022-2023
17.30 hores

Xocolatada popular per a tothom 
(unitats limitades) 

17.45 hores

Actuació musical a càrrec del grup 
MúsX i arribada de l’Embolicador de 
regals

18.00 hores

Presentació dels nous comerços de 
Vallirana i reconeixement als que es 
jubilen durant aquest any 2022.
Col·labora: Unió de Botiguers 
i Vallirana Activa

18.15 hores

Encesa de llums 
de Nadal de Vallirana

18.30 hores

Passejada de l’Embolicador de 
regals i dinamització musical a càrrec 
de MúsX pels carrers de Vallirana en 
motiu de la Black Friday

XI Fira 
de Nadal de 
Vallirana
Rambla de la Sobirania

Més de 30 expositors t’esperen per oferir-
te els seus productes artesans, nadalencs, 
de proximitat...

Horaris d’obertura 
de la Fira:

Divendres: de 17.00 a 20.00 hores
Dissabte: d’11.00 a 14.00 hores 
i de 16.30 a 19.00 hores
Diumenge: de 10.00 a 14.00 hores

DIVENDRES, 
16 de desembre
De 17.00 a 20.00 hores 
Caseta de l’Ajuntament de Vallirana

Dona de menjar al Tió!
Fes una donació d’aliments i podràs fer 
cagar el Tió el diumenge 18 de desembre. 
Pots portar dolços i productes nadalencs 
com torrons, neules, conserves, etc. El 
recapte l’entregarem al Banc d’Aliments 
de Vallirana.

17.30 hores * Escenari

Espectacle infantil 
MOS-KIDS de la 
companyia Alea Teatre
Espectacle teatral de caràcter familiar 
que explica la història de la Sati 
Mosquit, una encantadora nena-mosquit 
que emprèn un viatge cap a un món 
desconegut amb l’objectiu d’aprendre 
a volar. MOS-KIDS és un projecte 
disciplinar que incorpora elements del 
clown, titelles, dansa i música.

DISSABTE, 
17 de desembre
D’11.00 a 13.00 hores  
Caseta de l’Ajuntament de Vallirana

Dona de menjar al Tió!
Fes una donació d’aliments i podràs fer 
cagar el Tió el diumenge 18 de desembre. 
Pots portar dolços i productes nadalencs 
com torrons, neules, conserves, etc. El 
recapte l’entregarem al Banc d’Aliments 
de Vallirana.

11.30 hores * Itinerant

Animació musical 
i infantil amb 
InTrobaVeritas

12.00 hores * Carpa espai tallers

Taller de decoració creativa: 

Arbres de Nadal 
originals
A càrrec de: Centre d’Estudis Jovi

14.00 hores * Recinte Firal

Arrosada popular per a 
la Marató de TV3
Tots els beneficis aniran destinats a 
la Marató de TV3. A càrrec de: Drac 
Apocaleus de Vallirana.

De 17.00 a 19.00 hores 
Caseta de l’Ajuntament de Vallirana

Dona de menjar al Tió!
Fes una donació d’aliments i podràs fer 
cagar el Tió el diumenge 18 de desembre. 
Pots portar dolços i productes nadalencs 
com torrons, neules, conserves, etc. El 
recapte l’entregarem al Banc d’Aliments 
de Vallirana.

17.30 hores * Carpa espai tallers

Taller de decoració creativa: 

Boles i floquets de 
neu de fusta per a 
l’arbre de Nadal
A càrrec de: Centre d’Estudis Jovi

17.30 hores * Itinerant

Música i rondalles 
familiars amb 
Lo Sacaire del 
Llobregat

18.30 hores * Escenari

Lliurament de 
premis del 1r 
Concurs de cartells 
de la Festa Major de 
Sant Sebastià 2023 
i presentació del 
cartell guanyador

DIUMENGE, 
18 de desembre
11.00 hores * Espai tió de Nadal

Caga, tió!
Amb el recaptat durant el cap de 
setmana, vine amb el teu tiquet i 
farem cagar el tió de Nadal!

12.00 hores * Escenari

Exhibició de dansa, 
balls urbans i llatins
A càrrec de: EBAE

DILLUNS, 
12 de desembre
17.30 hores * Casal de Joves

Maquillatge de festa
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. 
Places limitades.

Més informació: casaljoves@vallirana.cat  

DIMECRES, 
14 de desembre
19.00 hores 
Biblioteca Josep M. López-Picó 

Xerrada divulgativa 
sobre malalties 
cardiovasculars, de la 
Marató de TV3

DIJOUS, 
15 de desembre
17.30 hores * Casal de Joves

Vine a decorar el Casal
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. 
Places limitades.

Més informació: casaljoves@vallirana.cat
  
17.30 hores 
Biblioteca Josep M. López-Picó 

Hora del conte per a 
nadons

DIVENDRES, 
16 de desembre
20.30 hores * Església de Sant Mateu 

Concert de Nadal 
Memorial Aureli Vila

Black Friday!
El comerç local estarà a peu de 
carrer amb ambient nadalenc per 
celebrar la Black Friday fins 
les 22.00 hores

Organitza: Vallirana Activa 
i Unió de Botiguers

2022

Durant 
tota la Fira:

* Podreu veure el corral 
de les gallines i la vaca 
(els més petits podran 
munyir la vaca i donar de 
menjar a les gallines)

* Reviu els oficis del 
pessebre català (el 
ferrer, el ceramista i el 
cerer)

* Tasta les torrades amb 
un raig d’oli nou 
(fes-te la teva pròpia 
torrada de pa amb oli 
nou al voltant de la 
foguera)

DURANT 
LES FESTES 
DE NADAL

* Compra, rasca i guanya 
premis amb el 
Rasca-Rasca de la UBV 

* Pessebre de 
la parròquia: 
A partir del 10 
de desembre.

Horari de visita:
De dilluns a divendres 
de 17.00 a 19.00 hores 
i els caps de setmana, 
abans i després 
de la missa.


