NADAL AL MORELL
Arriba un nou desembre i, amb ell, engalanem places
i carrers del poble omplint-lo de la màgia que caracteritza el Nadal
i que ens convida a esperançar-nos de cara al nou any que estem
a punt d’iniciar. El 2020 que aviat tancarem no ens ha deixat
un bon regust de boca per circumstàncies més que evidents,
i aquest Nadal potser no serà el que voldríem, però serà!
Hem de seguir sent responsables, i per això el programa
de Nadal que us presentem està fet i treballat des de la màxima
estima cap aquestes festes, però també amb la consciència que
tots els esdeveniments compleixin amb les mesures de seguretat
suficients que no posin en risc a cap dels participants.
Vull destacar-vos la instal·lació d’una pista de gel sintètic gratuïta
i oberta a tothom durant les festes de Nadal. També la realització
del Mercat de Nadal amb el comerç local, al qual ara més que mai
li hem de donar el suport que es mereix. I voldria enviar un missatge
als més petits de casa que, com no podia ser d’altra manera,
no es quedaran sense el Tió, el Patge Reial ni la cavalcada de Reis.
En nom de tota la corporació, molt bones festes de Nadal
amb un desig infinitament especial perquè el pròxim 2021 sigui
un any ple de bons moments, èxits per a tothom i, sobretot,
molta salut.
Eloi Calbet Ferran
Alcalde del Morell

#NadalalMorell

Són dates per compartir i us animem que compartiu totes les fotos
dels vostres pessebres, dels arbres guarnits, dels tions i, en definitiva, de
tot allò que fa especial aquestes festes amb el hashtag #NadalalMorell

Balcons nadalencs

Aquest any els balcons han estat protagonistes en les nostres vides,
per això us volem animar que decoreu els vostres balcons i finestres
com cap altre any heu fet. Donem vida a aquests espais amb llums,
amb manualitats nadalenques o amb allò que faci alegrar les
façanes dels vostres edificis...
*Durant les festes sonaran diverses nadales pel pregó municipal

Dimarts 15 de desembre

Teatre a l’Escola, “Embolic a
la Granja” de la Cia. La Baldufa
11 h —Teatre-Auditori del Morell
Els alumnes de P3, P4 i P5 aniran al teatre per poder gaudir de l’espectacle
que oferirà la Cia. La Baldufa, recentment guardonada
amb el “Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia
y la Juventud”.

Dimecres 16 de desembre

Gimcana Nadalenca
Del dimecres 16 al diumenge 20 — Carrers del municipi
Gimcana nadalenca a través de la xarxa social Instagram.
Animeu-vos a participar en família per resoldre el gran enigma.
10 premis per als més ràpids.
Estigueu atents al perfil d’Instagram de l’Ajuntament del Morell
@ajuntamentdelmorel
Més informació a www.elmorell.cat o al 977 84 21 76
*Col·labora Regidoria de Benestar Social

Divendres 18 de desembre

Arriba el Tió

18 h — Trajecte pels carrers del municipi
En dates tan assenyalades no podia faltar la figura del Tió del Morell,
que recorrerà els carrers del poble per tal que tots els infants
sàpiguen de la seva arribada. Un cop acabat el recorregut, el Tió
descansarà al Mercat de Nadal, on qui vulgui el podrà engreixar
tant com pugui.

Del 18 al 20 de desembre

MERCAT DE NADAL
De 17 a 20 h — Carrer Montserrat Roig amb Carrer Martí i Pol
Trobar aquells detalls que manquen, buscar aquells regals
que encara no tens o passejar per mirar i comprar tot allò que
ens ofereixen els diferents comerciants morellencs per a aquestes
festes tan especials.

Espectacle Musical
amb la xaranga Tocabemolls
19 h — Carrer Montserrat Roig amb Carrer Martí i Pol

Del 18 al 30 de desembre

Pista de Gel

De 10 a 14 h i de 16 a 20 h* — C. Montserrat Roig amb Carrer Martí i Pol
Aquest any no es podrà realitzar el Parc de Nadal i, en el seu lloc,
s’ha optat per portar una pista de gel per a que tots els infants
i no tan infants puguin gaudir d’aquest esport tan nadalenc.
* L’aforament de l’activitat serà limitat i es respectaran
totes les mesures de seguretat i higiene.
* Tancada el dia 25 de desembre

Concert de Nadal: “Músiques
del món” amb la Cobla Reus Jove
20.30 h — Teatre Auditori del Morell
La Cobla de Reus ens oferirà un concert on hi tindran cabuda les
nadales més conegudes, però també bandes sonores de cinema,
músiques d’arreu del món, fragments d’òpera i, fins i tot, cançons dels
Beatles, tot passat pel sedàs de la formació de cobla.
* Les entrades seran gratuïtes i s’han de recollir a l’oficina del Centre
Cultural o bé una hora abans de l’espectacle a la taquilla del teatre.

Dissabte 19 de desembre

Mercat de Nadal
De 10 a 20 h — Carrer Montserrat Roig amb Carrer Martí i Pol

Plantada dels Gegants
Senén i Clariana
11 h — Carrer Montserrat Roig amb Carrer Martí i Pol
Els gegants volen sortir per Nadal a saludar tothom en aquests dies
de festes.
* Col·labora Associació Cultural Embruix

Espectacle de Nadal
amb Colours Fantasy
18 h — Carrer Montserrat Roig amb Carrer Martí i Pol

Diumenge 20 de desembre

Mercat de Nadal
De 10 a 18 h — Carrer Montserrat Roig amb Carrer Martí i Pol

El Tió s’ha tirat un pet!
A partir de les 11 h — C. Montserrat Roig amb C. Martí i Pol
Ha arribat el dia i l’hora de fer cagar el Tió. Agafeu el bastó de casa,
totes les vostres forces i aneu cap al Mercat de Nadal. Allí el Tió estarà
preparat per rebre tantes garrotades com faci falta i bescanviar-les
per dolços regals.
* L’aforament de l’activitat serà limitat i es respectaran totes
les mesures de seguretat i higiene.
* Recordeu portar el bastó de casa

Entrega dels Premis
de la Gimcana Nadalenca
17 h — Carrer Montserrat Roig amb Carrer Martí i Pol
Qui seran les 10 persones més ràpides en desxifrar
tots els enigmes proposats?

Diumenge 27 de desembre

Arribada
del Patge Reial

A partir de les 11 h — Jardins de l’Ajuntament
Ha arribat el dia de l’entrega de la carta més important de l’any.
Feu el llistat d’allò que vulgueu demanar a ses Majestats els Reis
d’Orient, acosteu-vos al jardí i doneu la carta al Patge Reial,
ell els hi farà arribar.
* L’aforament de l’activitat serà limitat i es respectaran totes
les mesures de seguretat i higiene.
* Utilitzeu la carta dels Reis amb la imatge de Nadal al Morell. Us la podeu
descarregar a la pàgina www.elmorell.cat o a les xarxes socials de
l’Ajuntament del Morell.

Dijous 31 de desembre

“L’Home dels Nassos”
Té tants nassos
com dies resten a l’any
12 h — Sortida des de l’Ajuntament
Aquest any, l’Home dels Nassos sortirà motoritzat!
Agafarà un vehicle antic i descapotable i passejarà pels carrers més
concorreguts del municipi.
Saludeu-lo quan us el trobeu, diuen que és una bona manera
d’acabar l’any.
*Col·labora Associació Clàssics Morell

Bon
Any
Nou!

Dimarts 5 de gener

Cavalcada dels Reis Mags d’Orient
17 h — Carrers del municipi
Recepció de SSMM els Reis d’Orient a l’Ajuntament per a fer-los
l’entrega de les claus del municipi.
* L’acte es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube
de l’Ajuntament del Morell

Els Reis no s’oblidaran de passar per tots els carrers del Morell.
Sortiu als balcons i finestres per saludar-los quan passin per davant
de casa vostra i sobretot no us oblideu, a la nit, de posar menjar
al balcó, pel que pugui ser.
* Per raons sanitàries, aquest any no hi haurà recollida de paquets.

Dissabte 9 de gener

“Gran Reserva” de la Cia. Rhum & Cia
19 h — Teatre Auditori del Morell ∕ 10€ anticipada / 12€ taquilla
Comença la temporada de teatre Hivern/Primavera 2021, i ho fa amb un
recull dels gags més musicals, hilarants i bons de Rhum & Cia. Un espectacle
de circ per somriure d’inici a fi amb uns pallassos amb molt d’ofici.
* 50% dte. per a menors de 30 anys. Recomanat per a majors de 7 anys.

Durant totes les festes
al Centre de Serveis per a la Gent Gran

CAP INFANT SENSE JOGUINA

* Campanya solidària de recollida de joguines
per part de l’Associació Voluntariat Social El Morell

Seguiu tots els actes i notícies a través de www.radiomorell.cat
i la web www.elmorell.cat, així com en els diferents perfils de xarxes
socials de l’Ajuntament del Morell.
Tots els actes han estat pensats i organitzats tenint en compte les
mesures de seguretat i sanitàries vigents. Us preguem que seguiu totes
les recomanacions, així com que porteu sempre la mascareta, guardeu
les distàncies i realitzeu neteja de mans de manera regular.

Agraïments:
COMISSIÓ REIS
PROTECCIÓ CIVIL
ASSOC. COTXES CLÀSSICS
ASSOCIACIÓ CULTURAL EMBRUIX
PERSONAL DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL

