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Altafulla

DESEMBRE
Art al carrer
> De 10.00h a 13.00h - Era del Senyor
Tallers, xerrada d’art i petit concert-vermut
Organitza: Cercle Artístic 
Col·labora: Ajuntament

Inauguració de l’exposició de diorames 
de l’Associació Pessebristes d’Altafulla
> 11.00h - Pallissa de l’Era del Senyor (Museu)
La mostra es podrà visitar del 5 de desembre al 6 de gener:

• Dissabtes de 18:00 a 20:00

• Diumenges i festius d’11:30 a 14:00  
(exceptuant els dies 25 de desembre i 1 de gener)

Organitza: Associació Pessebristes d’Altafulla 
Col·labora: Ajuntament

Tret de sortida al Nadal
> 17.30h - Plaça del Pou
Inauguració del pessebre de l’Ajuntament, encesa  
de llums de la Plaça i espectacle familiar amb la cia  
“Els Atrapasomnis”. 
Organitza: Ajuntament 
Col·labora: Associació Pessebristes d’Altafulla

Concert d’arpes a càrrec dels alumnes 
d’Arpa de l’Escola de Música d’Altafulla
> 12.45h - Església de Sant Martí 
Organitza: Associació d’Arpistes d’Altafulla

Col·labora: Ajuntament

XXII Fira de Nadal (cartell d’activitats a banda)

> divendres i dissabte de 18.00h a 21.00h 
> diumenge d’11.00h a 14.00h

Lloc: Plaça Església, Carrer Major 
i Placeta de Sant Antoni
Organitza: Ajuntament

Conferència del cicle de memòria històrica
> 19.00h - Teresa Manero
“Els darrers 6 mesos de la guerra civil a la comarca del 
tarragonès”. A càrrec de Jordi Piqué, director de l’arxiu de 
Tarragona i especialista en la Guerra Civil a Tarragona.
Organitza: Alternativa Altafulla

Col·labora: Ajuntament

Taller sobre compatibilitat i 
socialització entre races de gossos
> Parcs de socialització de gossos 

> Sessions: 

• 9.00h i 15.30h 
   Parc de socialització Era de l’Esteve

• 11.30h i 17.30h 
   Parc de socialització del Vinyet

Explicació de les relacions entre les diferents races de 
gossos i com gestionar les relacions entre ells dins el 
parc de socialització.

Anem a buscar el tió!
> 10.00h - Ermita de Sant Antoni
Els nens i nenes d’Altafulla hauran de buscar pel bosc el 
Tió, el qual s’ha perdut i no sap arribar a la Plaça del Pou. 
Amb l’ajuda d’uns amics molt especials. 
Organitza: Ajuntament

Cineclub Altafulla:  
“Afterlife” de Willem Bosch
> 20.00h - Teresa Manero
A partir de 10 anys. Aportació 5€; socis 3€, socis amb 
abonament 2€ i menors de 25 anys 2€.
Organitza: LINK Altafulla

Col·labora: Ajuntament

Activitat familiar “CAPgira, 
matèries de primera per productes 
excepcionals” (a partir de 10 anys)

> 11.00h – Teresa Manero
Vine amb la família a participar de l’activitat on podrem 
veure i tocar productes reciclats increïbles i la història 
dels joves i emprenedors que els han dissenyat, a càrrec 
de Ton Aymemí.
Organitza: Ajuntament.

Fem cagar el tió!
> 17.30h - Plaça del Pou
Abans de fer cagar el tió, actuació dels Gegants i Nans 
d’Altafulla acompanyats dels Grallers d’Altafulla. 
Organitza: Ajuntament

Col·labora: Gegants i Nans d’Altafulla i Grallers d’Altafulla

Concert de Nadal de la Jazzorquestra 
de l’Institut d’Altafulla
> 12.00h - Gimnàs Institut d’Altafulla
Aforament limitat.

La recaptació anirà destinada a la Marató de TV3 
d’aquest any sobre la Salut Mental.
Organitza: Jazzorquestra Institut d’Altafulla

Col·labora: Ajuntament

Concert de Gospel
> 12.00h - Plaça Martí Royo
Organitza: Gaià Gospel

Col·labora: Ajuntament

Altafujazz: Realitat Sonora
> 19.00h - Sala Dansclas
Amb Ramon Garreta (Didjeridú), Antoni Pla Santamans 
(saxo tenor), Jordi Diorj (percussió, Hang) i Luba 
Ljubomira (violí).
Organitza: Altafujazz

Concert de Nadal de l’Escola de Música
> 18.45h - Gimnàs de l’Escola La Portalada
Abans i després del concert es vendran porcions dels 
pastissos del II Concurs de postres solidàries amb la Ma-
rató de TV3.
Organitza: Escola de Música Municipal

Col·labora: Ajuntament

Cinema familiar (pel·lícula a determinar)

> 17.30h - Gimnàs de La Portalada 
Organitza: Cine Club Link

Col·labora: Ajuntament

Projecció del documental  
“NÀSTIC GENUINE, el nacimiento 
de una realidad” de Ramón Giner
> 17.30h - Gimnàs de La Portalada
Organitza: Ajuntament.

Espectacle de titelles “Ulissa” amb 
Genovesa Narratives Teatrals
> 17.30h - Gimnàs de La Portalada
Entrades a 1€. Recaptació íntegra per la Marató de TV3. 
Organitza: Ajuntament

Nit de cap d’any
> 00.30h - Poliesportiu Municipal
Encetem el 2022 amb ritme a càrrec del grup de Versions 
“La Loca Histèria” i tot seguit continua la festa amb DJ.
Organitza: Ajuntament.

GENER

1r Bany de l’any - XIV Edició
> A les 13.00h davant el Pont de Mar 
Fem la primera remullada de l’any amb els Atletes d’Altafulla.
Organitza: Atletes d’Altafulla

Col·labora: Ajuntament

Parc de Nadal
> De 16.00h a 20.00h - Poliesportiu Municipal
Teniu preparada la vostra carta als reis?  
Dilluns 3 la podreu entregar al Patge Reial que  
visitarà el Parc de 18.00h a 20.00h. 
Organitza: Ajuntament

Cavalcada de Reis
> A les 18.00h des de la Plaça dels Vents  
fins la Plaça del Pou
Arribada de Ses Majestats els Reis Mags a Altafulla, 
enguany amb moltes novetats.

Recorregut Cavalcada: Pl. dels Vents, Via Augusta, pont de 
damunt la via, Alcalde Pijuan, Marquès de Tamarit, carrer 
de l’Hostal, carrer de Dalt, Marquès de Tamarit, carrer de 
l’Hostal, Martí d’Ardenya, Sant Martí i Plaça del Pou.

Cartell a banda amb les instruccions de com els podreu 
seguir. A més, si voleu que us entreguin a l’Església un 
regal per als vostres fills/es, envieu un correu a:  
reisaltafulla@gmail.com de l’1 al 15 de desembre.

> Cantada de Nadales dels alumnes 
de l’Escola La Portalada 
> Plaça del Pou

> Divendres 17 de desembre

• 1r C.Inicial - 15:30h

• 2n C.Inicial - 15:45h

> Dilluns 20 de desembre

• 5è C.Superior - 15:30h

• 6è C.Superior - 15:45h

> Dimarts 21 de desembre

• 3rA C.Mitjà - 15:30h

• 3rB C.Mitjà - 15:45h

• 4t C.Mitjà - 16:00h

> Deixa volar la creativitat i participa a 
la mostra de pessebres virtuals 2021
Com participar: envia màxim 3 fotografies del teu pessebre a: 
participaaltafulla@gmail.com , entre el 6 i el 24 de desembre de 
2021, indicant el teu nom i cognoms i l’edat i on ens hauràs de dir 
també si el teu pessebre és popular o artístic.

Què farem? Amb totes les fotografies de pessebres presentades 
es realitzarà una petita mostra que es podrà visitar en forma 
d’exposició virtual a la web de l’ajuntament i a les xarxes socials de 
l’Ajuntament i de l’Associació de pessebristes i tots els participants 
tindran un petit obsequi que podran recollir a l’Era del Senyor en 
l’horari que es troba obert a l’exposició de pessebres.

> Pessebre popular al vestíbul de l’Ajuntament 
d’Altafulla (del 5 de desembre al 14 de gener)

> Encesa de llums a partir de 
diumenge 5 de desembre

> Visiteu l’arbre de Nadal, el tió i la 
bústia Reial de la Plaça del Pou

Informació diversa

RECORDEU!!
A tots els actes cal respectar totes les mesures de 
seguretat. Caldrà dur mascareta obligatòria en tots 
els esdeveniments, encara que siguin a l’aire lliure.
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Un Nadal 
responsable, 
un Nadal per 
a tothom.

Associació de Municipis
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