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Benvolguts/des veïns i veïnes de Sant Vicenç de Montalt,

Aquest any que ara s’acaba serà recordat com l’any de la Pandèmia de la Covit-19. Un
any en que tots hem patit les conseqüències del virus mortal que ens ha canviat el dia
a dia a tots. Tenim unes normes que han anat canviant des del mes de març moltes
vegades, segons el nivell d’ocupació de les UCI’s i dels hospitals, la velocitat de
propagació del virus i el risc de rebrot, i que ara  mateix no ens permeten celebrar les
Festes com ens agradaria a tots.
Actes que van des de la Fira de Nadal, el concert de l’escola L’Oriola, la visita nocturna
al Pessebre de Sant Vicenç, el Concert de Nadal, el Partit de futbol de superveterans,
o la revetlla de Cap d’Any, són del tot inviables. Esperem que només sigui un
parèntesis d’un any i que el Nadal del 2021 ho puguem recuperar  tot i més. 
El que ens ha obligat la situació que hem viscut  aquests  últims mesos, és a
digitalitzar-nos, connectar-nos a través de les noves tecnologies i reinventar-nos. I
això és el que hem pensat des de l’Ajuntamnet, que havíem de fer per celebrar les
Festes dins de les limitacions permeses.
L’equip de Govern actual us vol felicitar les Festes amb una gravació feta a les portes
de l’Ajuntament, perquè us arribi el nostre escalf virtual a tots i totes, ja que
difícilment podrà ser d’una altra manera.



En nom propi, de tot el consistori i del personal municipal us desitjo un Bon Nadal i
tota l’esperança i il·lusió per al proper 2021

Víctor Llasera i Alsina
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

El Tió no ha volgut faltar a la cita anual portant llaminadures a tots els nens de 
 Sant  Vicenç, ni tampoc hi faltaran els Reis de l’Orient que arribaran puntuls a  les
5 de la  tarda. Perquè tots els pugueu veure, farem una retransmissió en directe,  i
els que  us hagueu inscrit, també els podreu veure en persona.
No us oblideu tampoc de trucar per poder anar a veure el Pessebre de Sant
Vicenç, encara, que si no us va be, també el podreu veure des de casa en una
gravació que hem preparat.
Hem intentat fer-ho el millor possible. Disculpeu si hi ha alguna cosa que no us  ha
agradat, però la prioritat ha sigut evitar aglomeracions per preservar la salut de
tots els xurravins i xurravines.
Esperem poder fer realitat tot aquest programa, diferent i especial, i desitgem que 
l’any que ve sigui millor, i puguem tornar a les rutines de sempre.



DISSABTE 19 DE DESEMBRE
 Al Casal de Cultura, a la Llar del Pessebre,

PESSEBRE DE SANT VICENÇ DE MONTALT
GERMANS GABRIELISTES, ENTRE EL MAR I LA MUNTANYA
El Pessebre i les Exposicions romandran obertes: Vigílies de festa,
dissabtes, diumenges i dies festius, del 19 de desembre de 2020 fins el
dia 22 de gener de 2021 amb l’horari de 12 a 2 del migdia i de 6 de la
tarda a 8 del vespre prèvia inscripció.

Per telèfon al número 666.182.527 
Presencialment  a la recepció del Casal de Cultura

Per formalitzar la visita s’haurà de fer la inscripció mitjançant dues modalitats
 (els dies i horari d'obertura del pessebre i les exposicions):

Les visites estan limitades a dues persones a excepció d’unitat de convivència.

Els amics dels Pessebres de Sant Vicenç de Montalt 
us desitgem unes Bones Festes de Nadal i un millor Any Nou!!!

El Pessebre i les Exposicions també es podran visitar amb un Tour Virtual
a la pàgina web municipal, del 19 de desembre  de 2020 al 22 de gener
del 2021

Organitza: Amics dels Pessebres de Sant Vicenç de Montalt
Col·labora: Regidoria de Cultura i Festes 



DIJOUS 24 DE DESEMBRE
A les 8 del vespre, 
A la Parròquia  de Sant Vicenç de Montalt,

 MISSA DEL POLLET

Aquesta any, com a conseqüència de la pandèmia, no podrem fer la
tradicional pujada del pessebre en grup.
Per aquest motiu, el Club C. Xurribikers, en representació, pujarà el
pessebre .

A les 12 de la nit, 

 MISSA DEL GALL

DIUMENGE 20 DE DESEMBRE

 PUJADA PESSEBRE AL MONTALT

Posteriorment publicarem la fotografia del nostre pessebre al Montalt , perquè tothom que
vulgui anar sàpiga quin és.

Organitza: Parròquia de Sant Vicenç de Montalt

Organitza: C.C. Xurribikers
Col·labora: Regidoria de cultura



DIVENDRES 25 DE DESEMBRE
 D'11 del matí a 1 del migdia,
A la Plaça del Poble

Seguint la tradició
TIÓ DE NADAL

els dies 5, 6, 7 i 8 de desembre de 2020 mitjançant formulari al web municipal
Inscripcions:

Hi haurà un obsequi i una llaminadura (apta per celíacs) per als nens i nenes 
de Sant Vicenç de Montalt  que s’hagin inscrit.

El tió baixarà de la muntanya a visitar-nos carregat amb obsequis i
llaminadures, vina a recollir el teu!!!

Organitza: Regidoria de Cultura i Festes



CAP D'ANY
 FOTOGRÀFIC

DIJOUS 31 DE DESEMBRE
 Des de casa...

Feu-vos l'última o primera foto de l'any i ens etiqueteu
#capdanysvmontalt

Organitza: Regidoria de Cultura i Festes
Col·labora: Regidoria de Comunicació



BÚSTIES REIALS

DISSABTE 2 I DIUMENGE 3 DE GENER
 D’11 del matí a 2 del migdia  
A la Plaça del Poble, al Parc dels Germans Gabrielistes 
i al C/ Mediterrani

Lliura la teva carta per als Reis Mags d’Orient!!!

Durant el cap de setmana s’ubicaran bústies reials a tres zones del poble,
perquè els nens i nenes que vulguin vagin a lliurar la carta per als Reis.

Organitza:



REIS MAGS D’ORIENT 
BENVINGUTS MELCIOR, GASPAR I BALTASAR!!!

DIMARTS 5 DE GENER
 A partir de les 5 de la tarda,
Al Centre Cívic El Gorg

Podeu seguir en  streaming, a la web municipal,  la salutació de l'Alcalde
als Reis. A continuació, els Reis rebran els nens i nenes de Sant Vicenç de

Montalt, que amb cita prèvia,  podran saludar i  donar les cartes 
 (ubicació pendent de determinar)

Les inscripcions es podran fer del 18 al 20 de desembre de 2020
mitjançant formulari a la web municipal. (empadronats i places limitades).

Els nens i nenes que per motius de malaltia o confinament per la COVID-19 no
puguin anar a saludar als Reis, podran sol·licitar videoconferència el dia 3 de gener
al correu electrònic sbuch@svmontalt.cat 

Organitza:



NOTES

El programa de Nadal conté l’agenda d’actes previstos fins el
moment de tancar l’edició. Qualsevol canvi sortirà a l’agenda
del web de l’Ajuntament.

Les Regidories participants es reserven el dret de modificar
aquest programa si les circumstàncies així ho aconsellen.

En cas de pluja, es decidirà el més pertinent.

Demanem la màxima col·laboració per complir amb les
mesures de la COVID-19

 



REGIDORIES I ENTITATS
que han fet possible aquest programa,

Amics de la Cavalcada de Reis de Sant Vicenç de Montalt
Amics dels Pessebres de Sant Vicenç de Montalt
C.C. Xurribikers
Parròquia de Sant Vicenç de Montalt
Policia Local
Brigada Municipal
Regidoria de Comunicació
Regidoria de Cultura i Festes




