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A fer cagar el tió només hi poden entrar grups familiars
convivents en la mateixa casa, en una mateixa passada
i per això caldrà anotar els noms de la unitat familiar
un cop feu la inscripció. Per tal d’evitar aglomeracions
es prega arribar a l’hora estipulada en la inscripció.
Preguem respectar les mesures per evitar situacions
no desitjables a l’entrada. Distància, mascareta i gel
hidroalcohòlic en entrar.

*Aforament limitat amb inscripció prèvia a
activitatsbiblioaltafulla@gmail.com.
Organitza: Associació d’arpistes d’Altafulla
Col·labora: Ajuntament

Jornada de recollida de residus dins la
campanya de la Setmana Europea de
la Prevenció de Residus promoguda
per la Federació Catalana de Vela.

Organitza: Ajuntament

27
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Obertura de l’exposició de pessebres de
l’Associació pessebristes d’Altafulla.

Organitza: Cine Club Link
Col·labora: Ajuntament

30

La mostra es podrà visitar del 6 de desembre al 6 de
gener (exceptuant els dies 25 de desembre i 1 de gener).

Preu d’entrada destinat a la Marató: 1€

Concert d’arpes a càrrec dels alumnes
d’Arpa de l’Escola de Música d’Altafulla.

*Aforament limitat. Inscripcions a: www.altafulla.cat
Organitza: Ajuntament

GENER
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Emissió pel canal YouTube de l’Ajuntament.
Organitza: Associació d’arpistes d’Altafulla
Col·labora: Ajuntament

Inauguració escultura homenatge
a Josep Sala i presentació del llibre
“Vuitanta-una altafulles de Josep Sala”
de Joan Carnicer Torrent publicat
pel Centre d’Estudis d’Altafulla.

Organitza: Atletes d’Altafulla
Col·labora: Ajuntament
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Organitza: Centre d’Estudis d’Altafulla
Col·labora: Ajuntament

19

A més a més disposeu d’una bústia Reial a la Plaça
del Pou per si no hi podeu assistir aquest dia!
Organitza: Ajuntament

03

Lliurament de premis Tarragonès
del Consell Comarcal.

Presentació d’ “Altafulla - la Sèrie”
dirigida per Marc Comabella i produïda
per CELIDMARKS AUDIOVISUALS.
> 17.30h Gimnàs de La Portalada

> 12.00h Vil·la Romana dels Munts

Inscripcions a: www.altafulla.cat

(en cas de pluja o mal temps es realitzarà al Poliesportiu)

Organitza: Ajuntament

Organitza: Consell Comarcal Tarragonès
Col·labora: Ajuntament

19

Escoles Teresa Manero
Plaça dels Vents
Plaça Martí Royo

> 11.00h a 13.00h

Anem a buscar el tió!

Organitza: Ajuntament

VISITA DELS PATGES REIALS
Teniu preparada la vostra carta als Reis?
La podreu entregar als Patges
Reials que estaran a:
•
•
•

Emissió pel canal YouTube de l’Ajuntament.

> 17.00h Emissió pel canal
YouTube de l’Ajuntament

1r BANY DE L’ANY. XIII Edició.
Fem la primera remullada de
l’any amb els Atletes d’Altafulla.
> 13.00h davant el Pont de Mar

> 13.00h Jardinets Josep Sala (c/Marquès de
Tamarit, entre c/ l’Hort de Pau i c/ de les Moreres)
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Espectacle de màgia “IL·LUSIONS” amb
Sergi Armentano, el mag del programa
“Wowzzy Baboom” del canal Super3.
> 17.30h Gimnàs de La Portalada

> 12.30h Era del Senyor

12

> 17.00h Gimnàs de La Portalada

> Dissabtes de 18:00 a 20:00h
> Diumenges i festius d’11:30 a 14:00h

Organitza: Associació Pessebristes d’Altafulla
Col·labora: Ajuntament
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Cinema familiar (pel·lícula a determinar).
*Aforament limitat.
Inscripcions a: www.altafulla.cat

> 11.00h a 13.00h Club Marítim Altafulla
Organitza: Club Marítim Altafulla
Col·labora: Ajuntament

> 11.00h a 14.00h Plaça de l’Església
*Aforament limitat. Cal inscripció a: www.altafulla.cat

CONTACONTES MUSICAL
“Rodona i blava. Contes sobre la terra”
a càrrec de Muntsa Plana.
> 17.00h Escoles Teresa Manero
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Fem cagar el tió!

JORNADA AQUÀTICA PER
LA MARATÓ DE TV3
Sortides en Caiac, SUP i Catamarà de 30 min.
En acabar botifarrada.
> 11.00h a 14.00h Club Marítim Altafulla
Donació mínima 5€/persona i activitat (que anirà
destinada íntegrament a la Marató).
*Imprescindible reservar activitat amb antelació
per límit d’aforament. Reserves al web del Club:
www.clubmarítimaltafulla.com
Col·labora: Ajuntament

05

Arribada de Ses Majestats els Reis
Mags a Altafulla (cartell a banda amb les
instruccions de com els podreu seguir).
A més si voleu que us entreguin a casa un regal
per als vostres fills/es, envieu un
correu a: reisaltafulla@gmail.com
de l’1 al 15 de desembre.

Informació diversa:

> Pessebre popular al vestíbul de l’Ajuntament
d’Altafulla (del 14 de desembre al 15 de gener).

> DEIXA VOLAR LA CREATIVITAT I PARTICIPA
A LA MOSTRA DE PESSEBRES VIRTUALS 2020

> Encesa de llums a partir de divendres
4 de desembre.

Envia una fotografia del teu pessebre indicant el teu nom i
cognoms, l’edat i si es tracta d’un pessebre popular o artístic.
*Enviament de les fotografies: màxim 3 fotografies per participant
i es podran enviar del 6 de desembre i fins al dia 24 de desembre
a l’adreça participaaltafulla@gmail.com
Amb totes les fotografies de pessebres presentades es realitzarà
una petita mostra en forma d’exposició virtual al web de
l’Ajuntament i a les xarxes socials de l’Ajuntament i de l’Associació
de pessebristes.Tots els participants tindran un petit obsequi que
podran recollir a l’Era del Senyor en l’horari que es troba oberta
l’exposició de pessebres.

> Visiteu l’arbre de Nadal, el tió i la bústia Reial
de la Plaça del Pou.
> Biblioteca: tancada per vacances del 21 de
desembre al 7 de gener.
> CLUB MARÍTIM ALTAFULLA
Entrenaments dels equips de regates de:
•
Windsurf: caps de setmana;
12, 13, 19 i 20 de desembre de 10.00h a 14.00h.
•
Optimist: caps de setmana;
12, 13, 19 i 20 de desembre de 10.00h a 14.00h.
•
Patí català júnior: cap de setmana;
12 i 13 de desembre de 10.00h a 14.00h.

RECORDEU!!
A TOTS ELS ACTES CAL RESPECTAR TOTES LES
MESURES DE SEGURETAT, SOBRETOT: DISTÀNCIA,
MASCARETA I NETEJA DE MANS!

Associació de Municipis
per la Independència

