PARC
DE NADAL
27/28/29 — DES.
AL PAVELLÓ MUNICIPAL
HORARI:
D’ 11.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h
Torneu al pavelló per gaudir de tallers, activitats, inflables i
d’altres atraccions per als infants.

CAP D’ANY
DIVENDRES 31 DE DES.
12.00 h - Sortida des de l’Ajuntament

"L’HOME DELS NASSOS" QUE TÉ TANTS
NASSOS COM DIES RESTEN PER ACABAR
L'ANY.

DIUMENGE 2 DE GEN.
11.00 h - Era del Castell

ARRIBADA DEL PATGE REIAL

El patge, fent l'entrada amb l'Associació Clàssics Morell, recollirà
les cartes de tots els infants per a transmetre els desitjos dels més
petits a Ses Majestats els Reis d’Orient.
_Col·labora: Associació Clàssics Morell

_Col·labora: Associació Clàssics Morell

21.00 h - Pavelló Municipal

SOPAR DE CAP D’ANY
>>> Per a més informació podeu passar per l’oficina
del Centre Cultural, o bé trucar al 977 84 21 76
(de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 8 del vespre).

BALL DE GALA
AMB L’ORQUESTRA
ATALAIA
GRATUÏT

Per accedir al sopar
i al ball, caldrà presentar
el DNI / passaport
i el certificat COVID
digital.

BUS DEL SENY

Si per Cap d’any vols anar de festa sense haver-te de preocupar
pel cotxe, t'ho posem fàcil...vine amb el BUS DEL SENY!
Sortida a la 1 de la matinada des de l’avinguda Catalunya.
Recorregut: Morell – Reus (Plaça Llibertat) – Salou (Avinguda
Jaume I)
* Inscripcions fins al dia 27 de desembre.
Més informació al Centre Cultural del Morell (977 84 21 76).

DIMECRES 5 DE GEN.

18.00 - Avinguda de Catalunya

El 5 de gener, com cada any, arriben al Morell Ses Majestats
els Reis d'Orient per a portar regals a tota la canalla del nostre
poble, i també als més grans. Arriben amb les seves carrosses
per l’Avinguda Catalunya fins a l'Ajuntament, on reben
les claus del poble de mans de l'alcalde i, a continuació, amb
l’ajuda dels patges, reparteixen els regals per totes les cases
del poble.

Arribada de l’Home dels Nassos i posterior cercavila pels
carrers del municipi acompanyat del grup de Gralles Canya
d’Or.

00.30 h - Pavelló Municipal

CAVALCADA
DE REIS

DIMARTS 4 DE GEN.

De 17.00 a 20.00 h - Sala petita del Pavelló Municipal

RECOLLIDA DE PAQUETS

DIMECRES 5 DE GEN.

De 10.30 a 13.00 h - Sala petita del Pavelló Municipal

RECOLLIDA DE PAQUETS

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

10/12 — 05/01 — 2021 / 22

10/11/12 — DESEMBRE

Arriba la Terrafira de Nadal i, amb ella, l’oportunitat de poder
trobar el regal adient per aquestes festes. Aquest any, i de
forma excepcional, un esdeveniment més complet, en haver-se
unit la Terrafira amb la Fira de Nadal.
De divendres a diumenge es podrà gaudir de les parades dels
comerciants, entitats i empreses, de música i dansa, d'un espai
de restauració i també de tallers de tota mena.
A més, pista de gel gratuïta i el trenet de la fira! I diumenge,
la tradicional festa de l'oli. Tot plegat en un ambient d'allò més
nadalenc i festiu.

Del 10 al 23 de desembre
CONCURS DE PESSEBRES

Aquest any impulsem un concurs per veure quins pessebres es
realitzen al Morell. Amb quines figures es realitzen, com de llarg és
el riu, com són les coves i muntanyes... Participa i mostra’ns el teu
Pessebre.
>>> Més informació al Centre Cultural del Morell al 977 84 21 76

Del 13 al 17 de desembre
EL TIÓ

El tió s’ha d’engreixar durant tota la setmana per tal que estigui
preparat per al gran dia. Veniu a portar-li els obsequis al hall de
l’Ajuntament

HORARI: De 10 a 14 h del migdia.

DIVENDRES 10 DE DES.

VERMUT SOLIDARI AMB LA MARATÓ

La Penya Barcelonista del Morell preprara un vermut musical
per tal de recaptar diners per a la Marató de TV3, que aquest
any es dedica a la salut mental.

12.00 h - Centre Cultural del Morell

PUBLICACIÓ DELS GUANYADORS
DEL CONCURS DE PESSEBRES

_ Organitza la Penya Barcelonista del Morell

DIUMENGE 19 DE DES.
11.00 h - Plaça era del Castell

PREPARACIÓ PER AL TIÓ

Espectacle per a preparar-nos per a un moment molt especial
de Nadal. Cal agafar forces, que arriba el moment esperat.

11.30 h - Hall de l’Ajuntament

DIUMENGE 26 DE DES.
19.00 h - Teatre-Auditori

GRAN CONCERT DE NADAL

Aquest any s’ha programat un concert amb l’Orquestra de
Cambra de Tortosa, que acompanyarà la solista Cecília Aymí
per a realitzar un programa adient per una de les tardes més
nadalenques de les Festes. Aixequeu-vos de l’àpat, acosteu-vos
al teatre i gaudiu de la música clàssica.

Ja ha arribat el moment! Només necessites agafar el bastó de
casa i dirigir-te a l’Ajuntament. Allí, amb altres infants, canviarem cops per llaminadures. Recorda la cançó,
agafa força i pica ben fort! Caga Tió!

ARRIBA EL TIÓ

El nostre Tió arribarà acompanyat de la Xaranga Tocabemolls
al recinte de la Fira. Veniu a rebre’l i no us oblideu de portar-li el
menjar per engreixar-lo.

>>> Cal portar el bastó de casa

12.30 h - Parròquia de Sant Martí

Del 10 al 24 de desembre

“CANTEM AL NADAL”
AMB LA CORAL GUSPIRA DEL MORELL

PISTA DE GEL

Horaris:
Els dies 11, 12, 18, 19 i 23
de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 h

DIVENDRES 17 DE DES.

Els dies entre setmana de 16.00 a 20.00 h

19.00 h - Teatre-Auditori

El dia 24 de 10.00 a 14.00 h

CONCERT DE NADAL
AMB LA COBLA MARICEL DE SITGES

Durant el mes de desembre serà possible lliscar per la pista per
practicar la velocitat o les piruetes damunt dels patins.

12.00 h - Jardins de l’Ajuntament

DIVENDRES
24 DE DES.

EL TIÓ S’HA TIRAT UN PET!

18.00 h - Recinte de la Fira

La pista de gel estarà ubicada al recinte de la ﬁra.

DISSABTE 18 DE DES.

Aquest programa s’ha imprès amb paper fabricat amb un 30% de fibres reciclades pre-consumer, un 60% de fibres de pura cel·lulosa ECF i un 10% de fibres de cotó. Paper amb certificació FSC®

TERRAFIRA
DE NADAL

La cobla Maricel ens oferirà un programa per tal que el públic
gaudeixi de les tradicionals cançons de Nadal, arranjades per a
l’ocasió, i per fer brillar la tradicional formació musical catalana
que és la cobla.
_Col·labora: l’Associació Cultural Sardanista del Morell

La coral ens oferirà un repertori de les nadales més tradicionals
després de l’obligatòria parada que han hagut de fer. Acompanyeu a la coral en la seva tornada als escenaris, tothom hi
està convidat.
_Organitza Coral Guspira del Morell

13.00 h - Teatre-Auditori del Morell

CONCERT DE LA MARATÓ

Les professores i professors de l’escola de música tornen a
participar del concert de la Marató. Amb la col·laboració de
l’Embruix i l'Escola de Dansa, ens oferiran un espectacle de
música i balls per tal de conscienciar els espectadors de la
importància de les arts i, alhora, de participar i col·laborar amb
la Marató d’aquest any, que es dedica a la salut mental.
_Organitza Escola de Música
_Col·labora Associació Cultural Embruix i Escola de Dansa de
l’AMPA de l’Escola Ventura Gassol
Agraïments:
COMISSIÓ REIS, PROTECCIÓ CIVIL,
ASSOCIACIÓ CULTURAL EMBRUIX I PERSONAL DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL

