
Programacio

Del 6 desembre al 27 gener, a sota la plaça de la Vila
Consulteu dates i horaris a www.pessebreparets.cat

Dies 3 i 4 gener
D’11 a 14 h I de 17.30 a 20.30 h, al pavelló d’espo�s rodó: 
VadeNadal per a infants (3-12 anys) i nadons (0-3 anys). 
Al pavelló rectangular: VadeNadal jove (12-16 anys). 
Venda d’entrades al mateix pavelló.
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BÚSTIES REIALS

A partir del divendres 4 de desembre  i durant totes les festes
Encesa dels llums de Nadal als principals carrers de la vila.

ENLLUMENAT NADALENC

FANALETS DE REIS

A mitjan desembre es repartiran fanalets a tots els infants de Parets de 0 a 
10 anys perquè puguin donar la benvinguda als Reis d’Orient. Juntament 
amb els fanalets retallables hi haurà una espelma i un estoig de colors per 
poder-lo decorar.

A partir del 5 de desembre, hi haurà unes bústies reials a la plaça de la Vila
i a la plaça Dr. Trueta perquè els nens i nenes puguin deixar-hi les cartes als 
Reis.

Del 5 desembre 2020 al 6 gener 2021
Tot el dia, a la plaça de la Vila, pessebre tradicional de 20 m².
Es tracta d’un diorama de 4x5 m, amb unes finestres a la part 
frontal per poder veure el pessebre.
Enguany no s’ha pogut dur a terme el pessebre monumental a 
causa de la pandèmia de Covid-19.
Si la situació de la crisi ho permet, hi haurà una carpa on 
s’exposaran i es vendran elements per fer el pessebre a casa: 
naixements, coves, corrals, pous, etc.
Organització: Agrupació Pessebrista Parets

Durant les festes de Nadal es podrà visualitzar a les xarxes socials de 
l’Escola Municipal de Música el concert enregistrat per l’alumnat
d’instrument i la coral júnior del centre.

CONCERT DE NADAL



Dissabte 12 desembre
A les 10.30 h, a la biblioteca Can Butjosa, taller de pessebres 
per Jitsi meet a càrrec de Joan Condal. 
Organització: Biblioteca Can Butjosa

D’11 a 14 h, a la plaça Dr. Trueta i els carrers de l’entorn, 
recollida de cartes als Reis a càrrec de la Cartera Reial 
acompanyada d’una artista itinerant d’Artristras, amb la realit-
zació de diferents tallers. Organització: Agrupament Escolta i 
Guia Sant Jaume. Col·laboració: Ajuntament de Parets

Dijous 17 desembre 
A les 18 h, a la Biblioteca Can Butjosa, Hora del conte de 
Nadal per Instagram, a càrrec de Caro von Arend. Organitza-
ció: Biblioteca Can Butjosa

Dissabte 19 desembre
D’11 a 14 h, a la plaça de la Vila i els carrers de l’entorn, reco-
llida de cartes als Reis a càrrec de la Cartera Reial acompan-
yada d’una artista itinerant d’Artristras, amb la realització de 
diferents tallers. Organització: Agrupament Escolta i Guia Sant 
Jaume. Col·laboració: Ajuntament de Parets

Dissabte 19 desembre
A les 11 h, a la sala d’exposicions Can Rajoler, trobada poètica 
de Nadal amb Joan Palau, actuació del grup Versons i final 
dedicat al Nadal. Organització: Niu d’Art Poètic

Dijous 24 desembre
A la biblioteca Can Butjosa, Tió virtual: cal que ens feu arribar 
un vídeo on canteu la cançó infalible perquè cagui molt! Tota la 
informació de com fer-ho a les xarxes socials de la biblioteca. 
Organització: Biblioteca Can Butjosa

Diumenge 27 desembre
A les 19 h, 
al teatre Can Rajoler, 
espectacle familiar 
‘Pastorets, cap a Betlem’, 
a càrrec de la cia. 
La Roda Produccions. 
Organització: Rialles Parets

Dimarts 5 gener 2021
A partir de les 18 h, passejada de Reis per tots els carrers de la 
vila. Cal esperar els Reis a la porta o al balcó de casa. 
Es farà una recepció als Reis a càrrec de l’Ajuntament de Parets, 
amb ofrenes i lliurament de les claus de la vila. 
Es podrà seguir en streaming en directe a l’enllaç 
www.parets.cat/passejada-reis
Enguany, no es farà recepció dels infants i tampoc no hi haurà 
repartiment de caramels. Les cartes es recolliran a les bústies 
reials situades a la plaça de la Vila i a la plaça Dr. Trueta i durant 
les visites de la Cartera Reial en aquests mateixos espais els dies 
12 i 19 de desembre.
Organització: Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume i Ajuntament 
de Parets


