


Del 2 al 28 de desembre

Dissabte 10 de desembre 

Gimcana d'aparadors de Nadal: Busca l'objecte que no toca! 
Més informació: www.turismetorredembarra.cat
Organitza: Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats

D'11:00 h a 13:30 h i de 17:00 h a 20:00 h, a la pl. Mn. Joaquim Boronat: 
Activitats i tallers de Nadal (programa a banda)
Organitza: Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats

Dissabte 17 de desembre 

D'11:00 h a 13:30 h i de 17:00 h a 20:00 h, a la pl. Mn. Joaquim Boronat: 
Activitats i tallers de Nadal (programa a banda)
Organitza: Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats

Diumenge 18 de desembre

A les 20:00 h, a l'església de Sant Pere Apòstol de Torredembarra:
Concert de Nadal «Fem Nadal!». Amb les corals Coral Santa Rosalia, Coral Xaloc i Coral 
Cantarelus de la Riera de Gaià. Venta d'entrades a www.entrapolis.com. Preu: 7€.
Organitza: Coral Santa Rosalia i Regidoria de Cultura

Dissabte 24 de desembre

A les 12:00 h, a la pl. Mossèn Joaquim Boronat: 
Espectacle d'animació De cap per avall i farem cagar conjuntament el Tió a càrrec de la cia. 
Ambauka. Organitza: Regidoria de Cultura

Dilluns 26 de desembre

A partir de les 10:00 h, Sortida de la pl. Mn Joaquim Boronat i arribada a la plaça del Castell: 
Bicicletada popular de Sant Esteve. Hi haurà xocolatada per a tots els participants. Es 
premiaran les 3 millors disfresses nadalenques.
Organitza: Unió Ciclista Torredembarra i Regidoria d'Esports

De dimarts 27 fins al divendres 30 de desembre

 De 17:00 h a 20:00 h al Pavelló Sant Jordi:
Casal de Nadal, activitats de lleure educatiu per a infants de 3 a 12 anys. Inscripcions 
gratuïtes a www.viulleure. Organitza: Regidoria de Joventut



Dijous 29 de desembre

A les 20:00 h, al Casal Municipal:
Tradicional Concert de Nadal a càrrec de La Jove Orquestra InterComarcal, acompanyats de 
les ballarines Nita Astrid i Laia Cucó. Venda d'entrades a www.torredembarra.cat. 
Preu general: 7€ i preu reduït: 5€. Organitza: Regidoria de Cultura

Dissabte 31 de desembre

l'Home dels Nassos
A les 11:00 h, al Port de Torredembarra, arribada de l'Home dels Nassos, a bord de la Pepeta. 
Tot seguit pujarà dalt d'un tàndem pel Passeig marítim fins a Baix a Mar (plaça d'Antoni Roig i 
Copons). A les 11:45 h, tornarà a pujar dalt del tàndem pel pas soterrat de Baix a Mar i enfilarà 
cap a dalt la Torre pels carrers Pescadors, Pompeu Fabra, Pere Badia i plaça Mn. Joaquim 
Boronat. A les 12:00 h, inici del trajecte a peu fins a la Plaça de la Vila.
Organitza: Grallers de la Torre i Agrupació de Balls Populars de Torredembarra
Co�labora: Orsapop i Amics de la Vela Llatina de Torredembarra

Cursa Sant Silvestre Torredembarra
A les 17:30 h, sortida de la plaça del Castell (Recorregut 3.500 m) 
Arribada a la plaça del Castell. Hi haurà xocolatada per a tots els participants. Es premiaran 
les 3 millors disfresses nadalenques. Informació a: esport@torredembarra.cat
Organitza:  Regidoria d'Esports i Institut Torredembarra

Diumenge 1 de gener

De 00:30 h a 4:30 h de la matinada, al Casal Municipal:
Festa de Cap d'Any, amb actuacions de 37 Grados i Dj Ferry Lip. Entrada gratuïta.
Organitza: Regidoria de Joventut

A les 11:30 h, a Baix a Mar, davant l'església:
1er Bany de l'Any. Escalfament previ al bany amb una sessió d'aeròbic i a les 12:00 h, bany. En 
acabar, xocolata i coca per a tothom i música amb el Dj. Xart.
Organitza: Regidoria de Turisme

Dilluns 2 de gener

De 10:30 h a 13:30 h i de 16:30 h a 20:30 h, a la pl. Mossèn Joaquim Boronat:
Carpa reial i recollida de cartes a càrrec dels Patges Reials. 
Organitza: Regidoria de Cultura



Dimarts i dimecres 3 i 4 de gener

De 17:30 h a 20:00 h, al Pavelló Sant Jordi: 
Parc de Jocs de Reis. Per a infants de 3 a 12 anys. Inflables, tallers, ludoteca, pinta cares i pista 
de cotxes. Entrada gratuïta. Organitza: Regidoria de Joventut

Dimarts 3 de gener

A les 17:30 h, a la pl. Josep Valls Ibern:
Arribada del Patge Reial a Baix a Mar, amb l'acompanyament de la cia El circ de les 
Musaranyes i a continuació, recollida de cartes. Organitza: Associació Veïns de Sant Joan

Dimecres 4 de gener

A les 20:30 h, al pati del Castell:
Lliurament de premis als guanyadors de la Gimcana d'Aparadors.
Organitza: Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats

Dijous 5 de gener

Arribada de SS. MM. els Reis d'Orient.

A les 18:00 h, arribada de la Comitiva Reial a Clarà i repartiment de regals a la plaça de 
l'Església*. A les 18:30 h, arribada de la Comitiva Reial al carrer Mar de Baix a Mar i cavalcada 
pel passeig Colom  fins a la pl. Josep Valls Ibern, on es farà el repartiment de regals*. A les 
19:30 h, al carrer Pompeu Fabra, s'iniciarà la cavalcada fins arribar a la pl. del Castell, on se'ls 
farà el lliurament de les claus de la vila a càrrec del Sr. Alcalde i la corporació Municipal. 
Després d'uns breus parlaments es farà el repartiment de regals*.

També es farà el repartiment de regals per les cases als infants de 2 a 9 anys. Us heu d'inscriure 
gratuïtament a: https://torredembarra.reservaplay.cat/view/reserves/actividades. Us hi podeu 
apuntar fins al 27 de desembre, a les 10:00 h.

(En cas d'inclemències meteorològiques, el repartiment de regals es farà a l'església de Baix a 
Mar, a l'església de Clarà i al pati de Castell)

*Recollida de regals: Per repartir a Baix a Mar, a la Biblioplatja els dies 2 i 4  de gener de 19:00 h a 
20:30 h (2€ per paquet) Per repartir a Clarà, a l'Església el dia 5 de gener de 15:00 h a 16:30 h. Per 
repartir a la Torre, al pati del castell, el dia 4 de gener de 9:00 h a 14:00 h.
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