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PROGRAMA DE NADAL 2022

DEL DILLUNS 5 AL 30 DE DESEMBRE

CONCURS DE PESSEBRES
La Regidoria de Cultura Sant Vicenç de Montalt amb col·laboració dels Amics dels Pessebres vol fer una altre edició 
del concurs per fomentar la tradició de fer pessebres.

El Concurs de Pessebres està obert a tots els veïns i veïnes del municipi de Sant Vicenç de Montalt en motiu de la 
celebració del Nadal 2022 i s’hi poden presentar tot tipus de pessebres, classificats en tres categories: Infantil, 
popular/tradicional i artístic.

Bases i inscripcions a la pàgina web de l’Ajuntament (Les inscripcions es podran fer del 5 al 30 de desembre de 2022 
a través del formulari habilitat, o presencialment a l’estand de l’Ajuntament que hi haurà a la 10è Fira de Nadal).

El veredicte es farà públic el dia del lliurament dels premis, i posteriorment es publicarà a través de la pàgina web i 
de les xarxes socials de l’Ajuntament.

El dia i hora del lliurament dels premis es publicarà a través de la pàgina web i de les xarxes socials de l’Ajuntament.

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

DISSABTE 10 I DIUMENGE 11 DE DESEMBRE
D’11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a les 8 del vespre,
Al Carrer Major, a la Plaça del Poble i al Carrer Sant Antoni,

10ª FIRA DE NADAL
Organitza: Regidoria de Comerç i Turisme



DISSABTE 10 DE DESEMBRE
A les 12 del migdia,
Al Casal de Cultura, a la Llar del Pessebre,

INAUGURACIÓ DEL PESSEBRE DE SANT VICENÇ DE MONTALT 2022 
"LA LLEGENDA DEL PANTÀ"
El Pessebre i les Exposicions romandran obertes: Vigílies de festa, dissabtes, diumenges i dies festius, del 10 de 
desembre de 2022 fins el dia 22 de gener de 2023 amb l’horari d’11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del 
vespre.

Dies d’obertura:

- Desembre: 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 31
- Gener: 1, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 21 i 22

Entrada gratuïta.

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

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

DISSABTE 17 DE DESEMBRE
De 5 de la tarda a 8 del vespre
A la Pista Annexa del Pavelló,

JOCS DE TAULA AL CARRER
Organitza: Regidoria de Joventut i Infància

A les 6 de la tarda,
Al Centre Cívic El Gorg,

CONCERT DE NADAL DE L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL L’ORIOLA
Organitza: Escola de Música Municipal l’Oriola
Col·labora: Regidoria de Cultura



DIUMENGE 18 DE DESEMBRE
A les 8 del matí, davant del Cau Jove

PUJADA PESSEBRE AL MONTALT
Si ens hi voleu acompanyar, truqueu al telèfon 609.32.62.67 abans del dilluns 12 de desembre de 2022.

Organitza: C.C. Xurribikers

A les 6 de la tarda, a l’Església Parroquial
CONCERT DE NADAL ORFEÓ PARROQUIAL EL DELME
A càrrec de l’Orfeó Parroquial “El Delme”

DISSABTE 24 DE DESEMBRE
A ¼ de 12 de la nit, al jardinet de darrera de l’Església,

PESSEBRE VIVENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT 2022
Dies de visita:
- 25 de desembre de 2022 de 18:30h a 19:30h
- 31 de desembre de 2022 de 18:30h a 19:30h

Entrada gratuïta

Organitza: Parròquia de Sant Vicenç de Montalt
Col·labora: Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

A l’acabar el passi del Pessebre Vivent, a ¾ de 12 de la nit 

CONCERT
Seguidament, a l’Església Parroquial

MISSA DEL GALL
A la sortida de la Missa, XOCOLATADA

Organitza: Parròquia de Sant Vicenç de Montalt

- 1 de gener de 2023 de 18:30h a 19:30h
- 5 de gener de 2023 rebuda dels Reis Mags d’Orient



DIUMENGE 25 DE DESEMBRE
De 2/4 de 12 a 1 del migdia, 
A la Plaça del Poble.

Seguint la tradició del Tió de Nadal
“VINE A FER CAGAR EL TIÓ”
Hi haurà una joguina i una llaminadura (apta per celíacs) per els nens i nenes de Sant Vicenç de Montalt que 
s’hagin inscrit.

Inscripcions del 12 al 16 de desembre de 2022 a través del formulari habilitat a la pàgina web de l’Ajuntament. 
(places limitades).

Un Nadal per a tu i per a mi'. Les famílies amb nens i nenes amb diversitat funcional s'hauran de posar en 
contacte amb la Regidoria de Cultura abans de les dues del migdia del divendres 16 de desembre, a través del 
correu electrònic sbuch@svmontalt.cat i se'ls indicarà com podran accedir al recinte per participar a l'activitat. 
(Caldrà acreditar les necessitats especials).

Edat recomanada fins a 9 anys.

Organitza: Regidoria de Cultura i Festes

DILLUNS 26 DE DESEMBRE
A les 11 del matí, 
Al Camp de Futbol.

PARTIT DE FUTBOL SUPERVETERANS
Organitza: Regidoria d’Esports
Col·labora: Regidoria de Cultura



DILLUNS 2 DE GENER
A partir de les 5 de la tarda i fins les 7 del vespre, al Parc dels Germans Gabrielistes.

CAMPAMENT REIAL
Acosta’t a veure la màgia que envolta l’arribada dels Reis Mags d’Orient!!!

Endinsa’t en el campament:
- Diversos Tallers
- Fes-te una selfie amb els Patges Reials.
- Si t’has portat bé, mig mig o malament, passa pel racó del carboner hi agafa el carbó reial.
- I sobretot recull, lliura la teva carta als Patges o dóna-la el dia 5 a Ses Majestats!!!

Entrada gratuïta i inscripcions per l’entrega de la carta als patges reials, del 19 al 22 de desembre de 2022, a través 
del formulari habilitat a la pàgina web de l’Ajuntament. (Places limitades).

'Un Nadal per a tu i per a mi'. Les famílies amb nens i nenes amb diversitat funcional s'hauran de posar en 
contacte amb la Regidoria de Cultura abans de les dues del migdia del dijous 22 de desembre, a través del correu 
electrònic sbuch@svmontalt.cat i se'ls indicarà com podran accedir directament al recinte per participar a 
l'activitat. (Caldrà acreditar les necessitats especials).

Edat recomanada fins a 9 anys.

Organitza: Regidoria de Cultura

De les 5 de la tarda i fins les 7 del vespre, al Parc dels Germans Gabrielistes.

VISITA DE LA TORRE DE GUAITA DE CAN VALLS
Descobreix part de la Història de Sant Vicenç de Montalt

Inscripcions del 23 al 30 de desembre de 2022 a través de la pàgina web de l’Ajuntament.

La visita es farà en els següents torns: 17h, 17:30h, 18h i 18.:30h. i amb un aforament de 10 persones per torn.

Preu 2€ persona

Organitza: Regidoria de Cultura



DIMECRES 5 DE GENER
A partir de les 6 de la tarda,

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

Recorregut,
C/ Camí del Padró - Pg. Dels Pins - C/ Montseny - C/ Montnegre - C/ Pica d’Estats - C/ Costa Daurada - C/ Mediterrani 
(tram de silenci) - Av. Montaltnou - C/ Ginesta - Riera del Gorg - Av. Països Catalans - C/ Major - C/ Sant Antoni i 
arribada a la Plaça de l’Església.

Pels voltants de les 7 del vespre, seguint la tradició, els Reis Mags adoraran al Nen Jesús oferint-li Or, Encens i 
Mirra, al Pessebre Vivent del costat de l’Església.

Seguidament, els Reis rebran els nens i nenes de Sant Vicenç de Montalt, que vulguin saludar i donar-los les 
cartes.

Com que preveiem una gran afluència de públic a la Cavalcada, us demanem:
- Que no us col·loqueu en el tram del C/ Major que va des de l’estanc fins a la Plaça del Poble per tal de garantir la 
seguretat de tots.
- Que intenteu col·locar-vos espaiadament.

Respecteu les prohibicions d’estacionament del recorregut, per no fer aturar la cavalcada.

Mentre duri el recorregut no es podran lliurar les cartes als Reis, ni tampoc pujar per fer fotografies.

Atenció: amb l’objectiu que tots els infants puguin gaudir de la Cavalcada de Reis, en cas de tenir alguna 
diversitat funcional, el Carrer Mediterrani acollirà un tram de silenci. Les carrosses no posaran música ni es 
llançaran caramels. Demanem la màxima col·laboració per a fer-ho possible i que només accedeixin en aquest 
tram les famílies que ho necessitin.

Organitza: Regidoria de Cultura 



NOTES
- El programa de Nadal conté 
l’agenda d’actes previstos fins el 
moment de tancar l’edició. Qualse-
vol canvi sortirà a l’agenda de la 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 
als conductors de vehicles per poder 
resoldre els problemes de circulació 
que es produeixin a causa de la 
celebració d’actes al carrer.

- S’hauran de complir amb les 
mesures que hi hagin en vigor de la 
pandèmia COVID-19.

REGIDORIES I ENTITATS
que han fet possible aquest programa,

Amics dels Pessebres de Sant Vicenç de Montalt
Associació C.C. Xurribikers

Parròquia de Sant Vicenç de Montalt
Policia Local

Brigada Municipal
Biblioteca La Muntala

Regidoria d’Ensenyament
Regidoria de Joventut i Infància

Regidoria de Comunicació
Regidoria de Cultura i Festes

Ajuntament
de Sant Vicenç de Montalt
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