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Teniu a les mans una nova edició del recull dels actes que tindran lloc a la Vila al llarg 
del mes de desembre i a principis de gener. Un munt d’activitats, organitzades tant 
des dels serveis municipals com des de les entitats i associacions de la ciutat, totes 
amb el fil conductor de les festes nadalenques.

Enguany el Nadal a Vilafranca ve amb el lema “Comparteix la Màgia!” per tal que 
la celebració d’aquestes festes torni a ser compartida amb la família, les amistats, 
els companys i companyes d’escola, de feina... després que l’any passat, per la 
pandèmia, es van haver d’anul·lar actes emblemàtics com la Cavalcada de Reis i 
d’altres. Enguany, de moment, els indicadors de la pandèmia són més positius, però 
no hem d’oblidar que el virus encara és aquí, que l’estem vencent sobretot gràcies a 
les vacunes i a la responsabilitat de tothom, però que no podem abaixar la guàrdia. La 
mascareta, la distància social i la neteja de mans encara han d’estar ben presents per 
evitar riscos de contagi.

Nadal ens portarà les activitats de costum, adaptades lògicament a les restriccions 
legals per la pandèmia. Tindrem des de la Fira de Santa Llúcia, que enguany torna 
a la rambla de Nostra Senyora i que comença la primera setmana de desembre, 
fins a l’arribada dels Reis d’Orient el dia 5 de gener, i que enguany per evitar grans 
aglomeracions transcorrerà per carrers ben amples de Vilafranca.

Entremig, la Fira del Gall, tornarà a lluir amb els tres elements que la identifiquen: el 
mercat d’aviram, els vins DO Penedès i la gastronomia, aplicant les mesures perquè 
se’n pugui gaudir amb tota seguretat. També hi haurà el mercat d’artesania de Nadal 
i el mercat de Reis, la recollida de cartes dels infants per als Reis d’Orient en els locals 
de les associacions veïnals de la Vila, la Fàbrica de Joguines del Patge Raimon al 
carrer del Comerç, complementada amb l’espai Insòmnia i el personatge itinerant 
Gemínid, estrenats l’any passat.

Enguany, una de les novetats serà l’estrena d’una cançó, “Una estrella i un camí” que 
ha de ser un regal que els infants de Vilafranca oferiran als Reis d’Orient en la seva 
arribada a Vilafranca i que s’estrenarà el dia 3 de desembre coincidint amb l’encesa 
de la il·luminació d’ambientació nadalenca als carrers de la Vila.

Així doncs, Vilafranca tindrà ambient nadalenc…com ha de ser. Ja només em queda 
desitjar que aquestes festes nadalenques les gaudim amb responsabilitat i, sobretot, 
compartim la màgia del Nadal!

Pere Regull i Riba
Alcalde de Vilafranca del Penedès
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Nadala 2021

“Una estrella i un camí” és una cançó nadalenca, 
inspirada en l’arribada dels Reis a Vilafranca, que 
recull alguns dels desitjos i moments més especials, 
assenyalats pels mateixos escolars de la ciutat.

És el regal que els infants de Vilafranca fan als Reis 
de l’Orient en forma de cançó i cada any podran 
escoltar-la, cantar-la i compartir-la amb la il·lusió i 
l’emoció pròpies dels infants quan arriben les festes 
nadalenques. Així que, alhora, és un regal per als 
nens i nenes també, que la podran compartir amb 
amics i familiars durant el Nadal.

La cançó “Una estrella i un camí”, composada pel 
músic Josep Ollé i escrita per Gemma Ventura, es 
presentarà el divendres 3 de desembre coincidint 
amb l’acte d’encesa de la il·luminació nadalenca.

Us hi esperem!

Música: Josep Ollé Sabaté
Text: Gemma Ventura Ferré

He esperat un any sencer perquè arribéssiu,                    
he escrit aquesta carta a poc a poc.                                  

Heu vingut d’allà on venen tots els somnis,                     
una estrella us ha dit que vivim aquí.

La gent surt al carrer, el cel és ple de llums, 
els grans es fan petits, la mare és tan feliç.

El cor batega fort, estic content, estic nerviós, 
que hi ha una fàbrica on preparen tots els jocs. 

On Maricartes ja despenja el seu telèfon,
en Raimon llegeix les cartes de tothom. 

Hi ha una clau per poder entrar a cada casa, 
que és la clau que us donaran aquesta nit.

Al llit tancaré el llum, tancaré els ulls aviat,
i quan serà més fosc la porta s’obrirà, 

tots tres amb els camells entrareu sense fer soroll              
i llegireu el que demano per tothom: 

Una mica d’esperança per aquest món, 
i regals per als qui mai reben regals.

Que els meus avis puguin veure’m i abraçar-me,           
que se’n vagin lluny d’aquí tots aquests mals. 

Que tothom tingui un amic i una alegria, 
que no ens falti una estrella i un camí,

que cuidem els qui ens cuiden cada dia,
que la màgia visqui sempre en tu i en mi. 

Una estrella i un camí
Cançó dels Reis de Vilafranca
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Il·lumina el Nadal Activitats infantils i familiars

Encesa de la 
il·luminació nadalenca
Divendres, 3 de desembre, a les 18h 

Durant l’acte, es farà l’estrena de la cançó 
de Nadal de Vilafranca “Una estrella i un 
camí”, amb música de Josep Ollé i lletra de 
Gemma Ventura. 

> Plaça de la Vila

Música als carrers, a càrrec 
d’Apocadixie Xmas
Divendres, 3 de desembre, a les 18.30h 

Espectacle musical itinerant pels carrers 
comercials i la Fira de Santa Llúcia.

Música als carrers, a càrrec 
de Filibusters
Dissabte, 11 de desembre, a les 11.30h 

Espectacle musical itinerant pel mercat 
i la Fira de Santa Llúcia.

Tastets al Mercat, amb 
Nadales Jazz Band
Dissabte, 18 de desembre, de 12 a 15h

Degustació de productes del Mercat 
de la Carn i actuació musical Nadales 
Jazz Band.

> A la plaça de l’Oli

Taller d’elaboració 
d’estendards medievals
Desembre (horari lectiu) 

> Escoles de Vilafranca

Seguint el rastre del tió
Del 4 de desembre al 9 de gener

Un itinerari per descobrir en família la 
muntanya de Sant Pau. Seguiu el rastre de 
les pinyes que ha deixat l’esquirol Oriol per 
descobrir els tions i els seus secrets.

> Muntanya de Sant Pau, des del 
    camí de Pacs

Taller de Nadal d’arts 
i oficis medievals
27, 28, 29 i 30 de desembre 
i  3 i 4 de gener
Matins d’11 a 13h i tardes de 
17.30 a 19.30h

> Claustre dels Trinitaris

Tiona solidària  
i activitats nadalenques
Dijous, 23 de desembre
Matí d’11 a 13h i tarda de 17 a 20h

En benefici del Rebost Solidari de Vilafranca.

> Rambla de la Girada

Pista de gel
Del 4 de desembre 
al 2 de gener

De 11 a 14h i de 17 a 20h.  
Els caps de setmana, els festius,  
i a partir del dia 23 tanca a les 21h
 
> Rambla de Sant Francesc 

Espectacle familiar de circ 
Taxaaaaaan!!! Circ Xic
Dijous, 30 de desembre, a les 18h

> Teatre Cal Bolet

Arbre de Nadal
A partir del dissabte 4 de desembre

> Plaça de la Vila
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Pessebres i tradicions

Exposició de pessebres
Del 4 de desembre al 9 de gener

Feiners de 18 a 20h. Dissabtes, diumenges  
i festius de 12 a 14h i de 18 a 20h

Horari especial Fira del Gall (18 i 19 de  
desembre): d’11 a 14h i de 17 a 20h

> Capella dels Dolors

68è Tradicional Concert  
d’orgue de Sant Esteve
Diumenge, 26 de desembre, a les 12.45h

A càrrec de Berenguer Montserrat, organista 
de les Parròquies de Vilafranca.

Entrada lliure, amb aportació econòmica 
voluntària.

Organitza: Amics dels Orgues de Vilafranca.

> Basílica de Santa Maria

Concert de Sant Esteve
Diumenge, 26 de desembre, a les 19.30h

A càrrec de l’Agrupació Polifònica 
de Vilafranca.

> Auditori Municipal
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Fires i mercats de Nadal

Fira de Santa Llúcia
Del 3 al 21 de desembre, de 10 a 20.30h

Fira d’articles nadalencs i artesania.

> Rambla de Nostra Senyora

TALLERS INFANTILS

Tallers per a nens i nenes a partir de 4 anys.
Veure programació a la pàgina següent. 

ACTUACIONS MUSICALS

Dijous, 9 de desembre, a les 19.30h
Taller de vent de l’Escola Municipal de 
Música M. Dolors Calvet

Divendres, 10 de desembre, a les 19.30h
Ministrers de l’Escola Municipal de Música 
M. Dolors Calvet

Dijous, 16 de desembre, a les 18h
Coral infantil L’Espinguet

Divendres, 17 de desembre, a les 19h
Banda de l’Escola Municipal de Música 
M. Dolors Calvet

Dilluns, 20 de desembre, a les 17.15h
Ministrers xics de l’Escola Municipal de 
Música M. Dolors Calvet

Fira del Gall
18 i 19 de desembre 
Dissabte de 8 a 20h i 
diumengede 9 a 15h

Mercat especial a l’avinguda de Catalunya.

*Tallers nadalencs amb diferents arts 
plàstiques, per a nens i nenes a partir de 
4 anys. Gratuït. De 12 a 14h i de 17 a 19h.
Més informació a www.firadelgall.cat

> Parc de Sant Julià

Mercat d’artesania, 
brocanters i pintura
Diumenge, 12 desembre, de 10 a 14h

Mercat de parades d’artesania, brocanters i 
dibuix i pintura d’artistes penedesencs.
*Taller de pedres pintades, per a nens i nenes 
a partir de 4 anys. Gratuït. Horari: de 12 a 14h.

> Rambla de Sant Francesc

Mercat de Nadal
22 i 23 de desembre, de 10 a 20h

*Taller de motius nadalencs, per a nens i 
nenes a partir de 4 anys. Gratuït. De 12 a 14h.
Organitza: Col·lectiu d’artesans, brocanters i 
pintors del Penedès.

> Rambla de Sant Francesc

Mercat de Reis
4 i 5 de gener, de 10 a 20h

*Taller Fem un fanalet, per a nens i nenes a 
partir de 4 anys. Gratuït. Horari: de 12 a 14h.
Organitza: Col·lectiu d’artesans, brocanters i 
pintors del Penedès.

> Rambla de Sant Francesc
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Fira de Santa Llúcia

TALLERS INFANTILS

Laborables de 17 a 19h
Dissabtes i festius
d’11.30 a 13.30h i de 17.30 a 19.30h. 

Col·lectiu d’artesans, brocanters i pintors 
del Penedès: Decoració nadalenca amb vidre 
i elements naturals

Filigrana Taller tèxtil: Estampació amb motius 
nadalencs

Tallers “Adeu plàstics”: Tallers nadalencs 
sostenibles

Tallers per nens i nenes a partir de 4 anys.
Preu de 3€ a 5€ (“Adeu plàstics!” gratuït). 
Sense reserva prèvia. 

A CÀRREC DE:

Zenc taller de ceràmica: Detalls 
nadalencs amb fang

Taller de la Cuca: Detalls nadalencs 
amb fusta

Germinova: Ninot de neu de la sort

Fira d’articles nadalencs i artesania

Del 3 al 21 de desembre, de 10 a 20.30h
> Rambla de Nostra Senyora

DIVENDRES 10

DIMARTS 14

DILLUNS 20

DISSABTE 11

DIVENDRES 17

DIIMECRES 15

DIMARTS 21

DIUMENGE 12

DISSABTE 18

DIJOUS 16

DIJOUS 9

DILLUNS 13

DIUMENGE 19

Matí

Matí

Matí

Matí

Adeu plàstics!
Fem un ambientador 
natural nadalenc!

Adeu plàstics!
Nadal per un tub! Decoracions 
nadalenques

Col·lectiu d’artesans
Pot de Nadal 

Col·lectiu d’artesans
Pot de Nadal 

Col·lectiu d’artesans
Pot de Nadal 

Germinova
Campana per a 
l’arbre de Nadal

Taller de la Cuca
Detalls nadalencs 
amb fusta

Germinova
Centre de taula natural

Germinova
Campana per a 
l’arbre de Nadal

Germinova
Ninot de neu de la sort

Taller de la Cuca
Detalls nadalencs 
amb fusta

Taller de la Cuca
Detalls nadalencs 
amb fusta

Taller de la Cuca
Detalls nadalencs 
amb fusta

Tarda

Tarda

Tarda

Tarda

Tarda

Tarda

Tarda

Tarda

Tarda

Tarda

Tarda

Tarda

Tarda

Zenc Taller de Ceràmica
Arbre de Nadal i 
Pare Noel

Zenc Taller de Ceràmica
Arbre de Nadal i 
Pare Noel

Filigrana taller tèxtil
Bosses i banderoles 
nadalenques de tela

Filigrana taller tèxtil
Bosses i banderoles 
nadalenques de tela

DIVENDRES 3

DIMECRES 8

DIUMENGE 5

DILLUNS 6

DIMARTS 7

DISSABTE 4

Matí

Matí

Matí

Matí

Matí

Adeu plàstics!
Decora, naturalment! Amb 
materials recol·lectats al bosc!

Zenc Taller de Ceràmica
Porta-llapissos dels Reis 
i Ninot de neu

Col·lectiu d’artesans
Pot de Nadal 

Col·lectiu d’artesans
Pot de Nadal 

Taller de la Cuca
Detalls nadalencs 
amb fusta

Tarda

Tarda

Tarda

Tarda

Tarda

Tarda

Zenc Taller de Ceràmica
Fanalet de Reis i 
Arbre de Nadal

Filigrana taller tèxtil
Bosses i banderoles 
nadalenques de tela

Filigrana taller tèxtil
Bosses i banderoles 
nadalenques de tela

Filigrana taller tèxtil
Bosses i banderoles 
nadalenques de tela

Zenc Taller de Ceràmica
Fanalet de Reis i 
Ninot de neu

Germinova
Ninot de neu de la sort
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La fàbrica de joguines
del patge Raimon

Insòmnia

Gemínid

27, 28, 29, 30 desembre i 2, 3 i 4 gener

Matins de 10.30 a 12.30h 
i tardes de 17 a 19.30h

Els divertits personatges que treballen a la 
fàbrica s’encarreguen d’ordenar totes les 
cartes que han enviat les nenes i els nens als 
Reis d’Orient, i d’organitzar les comandes 
perquè la nit de Reis cadascú rebi el seu regal.

> Carrer del Comerç, 29

27, 28, 29, 30 desembre i 2, 3 i 4 gener 

Matins d’11 a 13h i tardes de 
17.30 a 20.30h

Exposició d’objectes quotidians i perso-
natges fantàstics de l’imaginari col·lectiu 
del fred d’arreu del món tindran presència 
al costat dels tan coneguts Patge Raimon i 
Reis d’Orient.

> Plaça de la Constitució

27, 28, 29, 30 desembre i 2, 3 i 4 gener

Matins d’11 a 13h i tardes de 
18.30 a 19.30h

Estel fugaç itinerant.

> Carrers del Centre
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Cavalcada de ReisRecollida de cartes
per als Reis Mags
Del 26 de desembre al 4 de gener

Recollida de cartes als locals de les associacions  
de veïns de Vilafranca. 

Consulteu calendari a www.vilafranca.cat/nadal

MESURES COVID 

Tota la programació de Nadal 2021-2022 a 
Vilafranca del Penedès s’adaptarà a les
 mesures sanitàries vigents en cada moment. 
Consulteu possibles canvis d’aquesta 
programació a la web www.vilafranca.cat/nadal

Dimecres, 5 de gener, a partir de les 18h

> Carrers del Centre

RECORREGUT

Sortida de l’Auditori Municipal,  
av. Catalunya, c/Eugeni d’Ors, 
c/Pere el Gran, av. Tarragona, rambla  
de Nostra Senyora, c/Sant Joan 
i plaça de la Vila, c/Cort i Font dels Alls.

*L’acte de la plaça de la Vila es farà seguint 
les recomanacions del PROCICAT.

Inici

Final

Auditori
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Consulta tots els actes a 
www.vilafranca.cat/nadal


