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       Del 14 de desembre al 14 de gener
/// Exposició de Nadales
Al Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor
Mostra de les nadales presentades al 26è Concurs de Nadal 
Josep Mas. Els infants, de 3 a 12 anys, i adults poden presentar 
les seves nadales al local de l’entitat, fins al 13 de desembre. 
Premis per a totes les persones participants. 
Organitza: Penya Barcelonista

/// Concert preludi de Nadal
A les 20 h, a l’Auditori de Can Cortès
A càrrec de Ramon Tolosa, rapsode, Montserrat Costa, veu, i 
Xavier Dolç, al teclat. 
Organitza: Ajuntament

/// Concert: “Nadal en grup”
A les 20.30 h, a l’Auditori del Castell de Plegamans
Concert de Nadal a càrrec dels conjunts instrumentals de 
l’Escola Municipal de Música.
Organitza: Escola Municipal de Música, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Taller de decoració nadalenca
De 10 a 13 h, a La Banketa (Deixalleria Municipal)
Decoració nadalenca amb material reciclat.  A càrrec de 
Justine Roux. Places limitades. Inscripcions al 93.864.80.56, 
mediambient@palauplegamans.cat o 616.902.947 (Whatsapp).
Organitza: Ajuntament

/// Encesa de llums
A les 18.30 h, a la plaça de la Vila
Espectacle d’encesa de llums i xocolatada popular.
Organitza: Ajuntament

/// Storytime: “Santa’s Elves”
A les 11.30 h, a la Biblioteca
Hora del conte en anglès. 
Organitza: Kids&Us, amb la col·laboració de l’Ajuntament

30 de novembreDIVENDRES

1 de desembreDISSABTE

2 de desembreDIUMENGE

9 de desembreDIUMENGE

/// Concert de Nadal
A les 12 h, a l’Auditori del Castell de Plegamans
A càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal de Música.
Organitza: Escola Municipal de Música, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Inauguració de la 36a Mostra de Pessebres
A les 11.30 h, a la Masia de Can Malla
Hi col·labora l’Ajuntament i l’Agrupació Sardanista.

/// Concert de Nadal
A les 18.30 h, al Teatre de la Vila
A càrrec de la Societat Coral La Unió i els grups vocals i 
instrumentals de l’Escola Municipal de Música.
Entrada: Una joguina nova per família
Organitza: Societat Coral La Unió i Escola Municipal de Música, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament

/// Balls per a La Marató
Durant el matí, al Pavelló Municipal d'Esports Maria Víctor
Exhibició de ball dels grups infantils de les activitats esportives 
municipals i dels grups de Piscines Sant Carles. 
Es podran fer donatius per a La Marató de TV3.
Organitza: Ajuntament i Piscines Sant Carles

DEL 17 AL 22 DE DESEMBRE

Del 17 al 21, de 17 a 20 h, i el 22 de desembre, de 10 a 14 
h i de 17 a 20 h.
El Tren de Nadal arriba als carrers del centre per dinamitzar el 
teixit comercial de la vila i promocionar les compres de proximitat. 
Els tiquets s’entregaran gratuïtament quan es realitzin 
compres en els comerços adherits a la campanya, identificats 
amb un adhesiu als seus aparadors.
Organitza: Ajuntament

/// Viu el Nadal al Mercat Setmanal
A les 12 h, al Mercat Setmanal
Sorteig d’una panera del Mercat i regal de bosses reutilitzables.
Organitza: Ajuntament, amb la col·laboració dels paradistes del 
Mercat Setmanal

/// Escape room
De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h, 
a l’Espai Jove l’Escorxador 
Entra en un laboratori abandonat del 2019, on hauràs de 
resoldre els enigmes ambientals. Activitat per a públic familiar 
dins la campanya “Excuses o separes?” del Consorci per a la 
Gestió de Residus del Vallès Occidental. Cal inscripció prèvia al 
93.864.80.56, mediambient@palauplegamans.cat o 616.902.947 
(Whatsapp).
Organitza: Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 

/// Teatre: “Els Pastorets” infantil
A les 18 h, al Teatre de la Vila
Organitza: Farrigo-Farrago, amb la col·laboració de l’Ajuntament

/// Nit del Pessebre
De 20.30 a 1 h, a la Masia de Can Malla
Exposició oberta i, a partir de les 21.30 h, actuació en directe 
de Swing Mass, brou calent i pa amb tomàquet.
Organitza: Agrupació Pessebrista

/// Festa de Cap d’Any
A partir de les 00.30 h
Actuació de DJs i servei de bar.
Organitza: Ajuntament 

/// Patge reial
De 17 a 19 h, a la Masia de Can Malla
Organitza: Associació Pessebrista, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Cavalcada de Reis
A les 18 h, des de la plaça de la Vila
Organitza: Ajuntament

/// Nit de Reis
A les 19 h, als jardins de Can Cortès
Brou gratuït per a tothom i tradicional botifarrada.
Donatiu: 3,5 € (pa amb tomàquet i botifarra).
Organitza: Associació Pessebrista, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Caga Tió
De 12 a 14 h, a la Masia de Can Malla
Organitza: Associació Pessebrista, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Teatre: “Els Pastorets” infantil
A les 19 h, al Teatre de la Vila
Organitza: Farrigo-Farrago, amb la col·laboració de l’Ajuntament

DEL 27 AL 29 DE DESEMBRE

De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h, al Pavelló Municipal 
d’Esports Maria Víctor

Activitats infantils durant les vacances escolars de Nadal, amb 
inflables, tallers, futbol 3x3, espai per a nadons i jocs simbòlics 
i de construcció. Com a novetat, s’estrena “El gran laberint dels 
caus”, un taller participatiu de construcció amb canyes de 
bambú d’una gran xarxa de caus, els quals formaran un 
laberint, on els infants hauran de descobrir i identificar els 
diferents animals que s’hi hauran amagat.
Organitza: Ajuntament

///Gran sorteig
Als comerços de l’Associació de Comerciants
Sorteig de cinc premis de 200 €. 
Aconsegueix els tiquets amb les teves compres.
Organitza: Associació de Comerciants

De l’1 de desembre al 7 de gener



       Del 14 de desembre al 14 de gener
/// Exposició de Nadales
Al Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor
Mostra de les nadales presentades al 26è Concurs de Nadal 
Josep Mas. Els infants, de 3 a 12 anys, i adults poden presentar 
les seves nadales al local de l’entitat, fins al 13 de desembre. 
Premis per a totes les persones participants. 
Organitza: Penya Barcelonista

/// Concert preludi de Nadal
A les 20 h, a l’Auditori de Can Cortès
A càrrec de Ramon Tolosa, rapsode, Montserrat Costa, veu, i 
Xavier Dolç, al teclat. 
Organitza: Ajuntament

/// Concert: “Nadal en grup”
A les 20.30 h, a l’Auditori del Castell de Plegamans
Concert de Nadal a càrrec dels conjunts instrumentals de 
l’Escola Municipal de Música.
Organitza: Escola Municipal de Música, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Taller de decoració nadalenca
De 10 a 13 h, a La Banketa (Deixalleria Municipal)
Decoració nadalenca amb material reciclat.  A càrrec de 
Justine Roux. Places limitades. Inscripcions al 93.864.80.56, 
mediambient@palauplegamans.cat o 616.902.947 (Whatsapp).
Organitza: Ajuntament

/// Concert de Nadal
A les 12 h, a l’Auditori del Castell de Plegamans
A càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal de Música.
Organitza: Escola Municipal de Música, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

       Del 9 de desembre al 13 de gener
/// 36a Mostra de Pessebres
A la Masia de Can Malla
Exposició oberta els dies 9, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 29 i 30 de 
desembre i 1-4, 6, 12 i 13 de gener. 
Horaris: dissabtes, de 17 a 20.30 h; festius, de 12 a 14 h i de 17 a 
20.30 h; i del 2 al 4 de gener, de 17 a 19 h.
Organitza: Associació Pessebrista, amb la col·laboració de l’Ajuntament 

Durant tot el cap de setmana, hi haurà un espai infantil, amb llits 
elàstics i tallers de ceràmica i pintura.
Organitza: Ajuntament 

DISSABTE 8
D’11 a 14 h, Taller de consum responsable promogut per l’OMIC.
De 17.30 a 19.30 h, Taller mini Tió de Nadal
De 18 a 19 h, Actuació del grup Orobroy

DIUMENGE 9
De 12.30 a 13.30 h, Ball en línia a càrrec del Casal de la Gent Gran
De 17.30 a 19.30 h, Taller de clauers de Nadal
De 18 a 19 h, Ballada de sardanes amb l’Agrupació Sardanista de 
Palau-solità i Plegamans

/// Concert de Nadal
A les 18.30 h, al Teatre de la Vila
A càrrec de la Societat Coral La Unió i els grups vocals i 
instrumentals de l’Escola Municipal de Música.
Entrada: Una joguina nova per família
Organitza: Societat Coral La Unió i Escola Municipal de Música, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament

/// Balls per a La Marató
Durant el matí, al Pavelló Municipal d'Esports Maria Víctor
Exhibició de ball dels grups infantils de les activitats esportives 
municipals i dels grups de Piscines Sant Carles. 
Es podran fer donatius per a La Marató de TV3.
Organitza: Ajuntament i Piscines Sant Carles

DEL 17 AL 22 DE DESEMBRE

Del 17 al 21, de 17 a 20 h, i el 22 de desembre, de 10 a 14 
h i de 17 a 20 h.
El Tren de Nadal arriba als carrers del centre per dinamitzar el 
teixit comercial de la vila i promocionar les compres de proximitat. 
Els tiquets s’entregaran gratuïtament quan es realitzin 
compres en els comerços adherits a la campanya, identificats 
amb un adhesiu als seus aparadors.
Organitza: Ajuntament

/// Viu el Nadal al Mercat Setmanal
A les 12 h, al Mercat Setmanal
Sorteig d’una panera del Mercat i regal de bosses reutilitzables.
Organitza: Ajuntament, amb la col·laboració dels paradistes del 
Mercat Setmanal

/// Escape room
De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h, 
a l’Espai Jove l’Escorxador 
Entra en un laboratori abandonat del 2019, on hauràs de 
resoldre els enigmes ambientals. Activitat per a públic familiar 
dins la campanya “Excuses o separes?” del Consorci per a la 
Gestió de Residus del Vallès Occidental. Cal inscripció prèvia al 
93.864.80.56, mediambient@palauplegamans.cat o 616.902.947 
(Whatsapp).
Organitza: Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 

/// Teatre: “Els Pastorets” infantil
A les 18 h, al Teatre de la Vila
Organitza: Farrigo-Farrago, amb la col·laboració de l’Ajuntament

/// Nit del Pessebre
De 20.30 a 1 h, a la Masia de Can Malla
Exposició oberta i, a partir de les 21.30 h, actuació en directe 
de Swing Mass, brou calent i pa amb tomàquet.
Organitza: Agrupació Pessebrista

/// Festa de Cap d’Any
A partir de les 00.30 h
Actuació de DJs i servei de bar.
Organitza: Ajuntament 

/// Patge reial
De 17 a 19 h, a la Masia de Can Malla
Organitza: Associació Pessebrista, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Cavalcada de Reis
A les 18 h, des de la plaça de la Vila
Organitza: Ajuntament

/// Nit de Reis
A les 19 h, als jardins de Can Cortès
Brou gratuït per a tothom i tradicional botifarrada.
Donatiu: 3,5 € (pa amb tomàquet i botifarra).
Organitza: Associació Pessebrista, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Caga Tió
De 12 a 14 h, a la Masia de Can Malla
Organitza: Associació Pessebrista, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Teatre: “Els Pastorets” infantil
A les 19 h, al Teatre de la Vila
Organitza: Farrigo-Farrago, amb la col·laboració de l’Ajuntament

DEL 27 AL 29 DE DESEMBRE

De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h, al Pavelló Municipal 
d’Esports Maria Víctor

Activitats infantils durant les vacances escolars de Nadal, amb 
inflables, tallers, futbol 3x3, espai per a nadons i jocs simbòlics 
i de construcció. Com a novetat, s’estrena “El gran laberint dels 
caus”, un taller participatiu de construcció amb canyes de 
bambú d’una gran xarxa de caus, els quals formaran un 
laberint, on els infants hauran de descobrir i identificar els 
diferents animals que s’hi hauran amagat.
Organitza: Ajuntament

8 i 9 DE DESEMBRE
De 10 a 21 h, a la plaça de 
la Vila i la zona de vianants

/// Hora del conte: “Nadalejant”
A les 17.30 h, a l’Auditori de Can Cortès
Activitat per a infants de 2 a 4 anys. Contes de Lídia Clua per a 
l’època nadalenca.
Organitza: Ajuntament

12 de desembreDIMECRES



       Del 14 de desembre al 14 de gener
/// Exposició de Nadales
Al Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor
Mostra de les nadales presentades al 26è Concurs de Nadal 
Josep Mas. Els infants, de 3 a 12 anys, i adults poden presentar 
les seves nadales al local de l’entitat, fins al 13 de desembre. 
Premis per a totes les persones participants. 
Organitza: Penya Barcelonista

/// Concert preludi de Nadal
A les 20 h, a l’Auditori de Can Cortès
A càrrec de Ramon Tolosa, rapsode, Montserrat Costa, veu, i 
Xavier Dolç, al teclat. 
Organitza: Ajuntament

/// Concert: “Nadal en grup”
A les 20.30 h, a l’Auditori del Castell de Plegamans
Concert de Nadal a càrrec dels conjunts instrumentals de 
l’Escola Municipal de Música.
Organitza: Escola Municipal de Música, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Taller de decoració nadalenca
De 10 a 13 h, a La Banketa (Deixalleria Municipal)
Decoració nadalenca amb material reciclat.  A càrrec de 
Justine Roux. Places limitades. Inscripcions al 93.864.80.56, 
mediambient@palauplegamans.cat o 616.902.947 (Whatsapp).
Organitza: Ajuntament

/// Concert de Nadal
A les 12 h, a l’Auditori del Castell de Plegamans
A càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal de Música.
Organitza: Escola Municipal de Música, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

14 de desembreDIVENDRES

15 de desembreDISSABTE

/// Concert de Nadal
A les 18.30 h, al Teatre de la Vila
A càrrec de la Societat Coral La Unió i els grups vocals i 
instrumentals de l’Escola Municipal de Música.
Entrada: Una joguina nova per família
Organitza: Societat Coral La Unió i Escola Municipal de Música, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament

/// Balls per a La Marató
Durant el matí, al Pavelló Municipal d'Esports Maria Víctor
Exhibició de ball dels grups infantils de les activitats esportives 
municipals i dels grups de Piscines Sant Carles. 
Es podran fer donatius per a La Marató de TV3.
Organitza: Ajuntament i Piscines Sant Carles

DEL 17 AL 22 DE DESEMBRE

Del 17 al 21, de 17 a 20 h, i el 22 de desembre, de 10 a 14 
h i de 17 a 20 h.
El Tren de Nadal arriba als carrers del centre per dinamitzar el 
teixit comercial de la vila i promocionar les compres de proximitat. 
Els tiquets s’entregaran gratuïtament quan es realitzin 
compres en els comerços adherits a la campanya, identificats 
amb un adhesiu als seus aparadors.
Organitza: Ajuntament

/// Viu el Nadal al Mercat Setmanal
A les 12 h, al Mercat Setmanal
Sorteig d’una panera del Mercat i regal de bosses reutilitzables.
Organitza: Ajuntament, amb la col·laboració dels paradistes del 
Mercat Setmanal

/// Escape room
De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h, 
a l’Espai Jove l’Escorxador 
Entra en un laboratori abandonat del 2019, on hauràs de 
resoldre els enigmes ambientals. Activitat per a públic familiar 
dins la campanya “Excuses o separes?” del Consorci per a la 
Gestió de Residus del Vallès Occidental. Cal inscripció prèvia al 
93.864.80.56, mediambient@palauplegamans.cat o 616.902.947 
(Whatsapp).
Organitza: Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 

/// Teatre: “Els Pastorets” infantil
A les 18 h, al Teatre de la Vila
Organitza: Farrigo-Farrago, amb la col·laboració de l’Ajuntament

/// Nit del Pessebre
De 20.30 a 1 h, a la Masia de Can Malla
Exposició oberta i, a partir de les 21.30 h, actuació en directe 
de Swing Mass, brou calent i pa amb tomàquet.
Organitza: Agrupació Pessebrista

/// Festa de Cap d’Any
A partir de les 00.30 h
Actuació de DJs i servei de bar.
Organitza: Ajuntament 

/// Patge reial
De 17 a 19 h, a la Masia de Can Malla
Organitza: Associació Pessebrista, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Cavalcada de Reis
A les 18 h, des de la plaça de la Vila
Organitza: Ajuntament

/// Nit de Reis
A les 19 h, als jardins de Can Cortès
Brou gratuït per a tothom i tradicional botifarrada.
Donatiu: 3,5 € (pa amb tomàquet i botifarra).
Organitza: Associació Pessebrista, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Caga Tió
De 12 a 14 h, a la Masia de Can Malla
Organitza: Associació Pessebrista, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Teatre: “Els Pastorets” infantil
A les 19 h, al Teatre de la Vila
Organitza: Farrigo-Farrago, amb la col·laboració de l’Ajuntament

DEL 27 AL 29 DE DESEMBRE

De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h, al Pavelló Municipal 
d’Esports Maria Víctor

Activitats infantils durant les vacances escolars de Nadal, amb 
inflables, tallers, futbol 3x3, espai per a nadons i jocs simbòlics 
i de construcció. Com a novetat, s’estrena “El gran laberint dels 
caus”, un taller participatiu de construcció amb canyes de 
bambú d’una gran xarxa de caus, els quals formaran un 
laberint, on els infants hauran de descobrir i identificar els 
diferents animals que s’hi hauran amagat.
Organitza: Ajuntament



       Del 14 de desembre al 14 de gener
/// Exposició de Nadales
Al Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor
Mostra de les nadales presentades al 26è Concurs de Nadal 
Josep Mas. Els infants, de 3 a 12 anys, i adults poden presentar 
les seves nadales al local de l’entitat, fins al 13 de desembre. 
Premis per a totes les persones participants. 
Organitza: Penya Barcelonista

/// Concert preludi de Nadal
A les 20 h, a l’Auditori de Can Cortès
A càrrec de Ramon Tolosa, rapsode, Montserrat Costa, veu, i 
Xavier Dolç, al teclat. 
Organitza: Ajuntament

/// Concert: “Nadal en grup”
A les 20.30 h, a l’Auditori del Castell de Plegamans
Concert de Nadal a càrrec dels conjunts instrumentals de 
l’Escola Municipal de Música.
Organitza: Escola Municipal de Música, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Taller de decoració nadalenca
De 10 a 13 h, a La Banketa (Deixalleria Municipal)
Decoració nadalenca amb material reciclat.  A càrrec de 
Justine Roux. Places limitades. Inscripcions al 93.864.80.56, 
mediambient@palauplegamans.cat o 616.902.947 (Whatsapp).
Organitza: Ajuntament

/// Concert de Nadal
A les 12 h, a l’Auditori del Castell de Plegamans
A càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal de Música.
Organitza: Escola Municipal de Música, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

16 de desembreDIUMENGE

DISSABTE

/// Concert de Nadal
A les 18.30 h, al Teatre de la Vila
A càrrec de la Societat Coral La Unió i els grups vocals i 
instrumentals de l’Escola Municipal de Música.
Entrada: Una joguina nova per família
Organitza: Societat Coral La Unió i Escola Municipal de Música, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament

/// Balls per a La Marató
Durant el matí, al Pavelló Municipal d'Esports Maria Víctor
Exhibició de ball dels grups infantils de les activitats esportives 
municipals i dels grups de Piscines Sant Carles. 
Es podran fer donatius per a La Marató de TV3.
Organitza: Ajuntament i Piscines Sant Carles

DEL 17 AL 22 DE DESEMBRE

Del 17 al 21, de 17 a 20 h, i el 22 de desembre, de 10 a 14 
h i de 17 a 20 h.
El Tren de Nadal arriba als carrers del centre per dinamitzar el 
teixit comercial de la vila i promocionar les compres de proximitat. 
Els tiquets s’entregaran gratuïtament quan es realitzin 
compres en els comerços adherits a la campanya, identificats 
amb un adhesiu als seus aparadors.
Organitza: Ajuntament

/// Viu el Nadal al Mercat Setmanal
A les 12 h, al Mercat Setmanal
Sorteig d’una panera del Mercat i regal de bosses reutilitzables.
Organitza: Ajuntament, amb la col·laboració dels paradistes del 
Mercat Setmanal

Tren
de Nadal

22 de desembre

/// Escape room
De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h, 
a l’Espai Jove l’Escorxador 
Entra en un laboratori abandonat del 2019, on hauràs de 
resoldre els enigmes ambientals. Activitat per a públic familiar 
dins la campanya “Excuses o separes?” del Consorci per a la 
Gestió de Residus del Vallès Occidental. Cal inscripció prèvia al 
93.864.80.56, mediambient@palauplegamans.cat o 616.902.947 
(Whatsapp).
Organitza: Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 

/// Teatre: “Els Pastorets” infantil
A les 18 h, al Teatre de la Vila
Organitza: Farrigo-Farrago, amb la col·laboració de l’Ajuntament

/// Nit del Pessebre
De 20.30 a 1 h, a la Masia de Can Malla
Exposició oberta i, a partir de les 21.30 h, actuació en directe 
de Swing Mass, brou calent i pa amb tomàquet.
Organitza: Agrupació Pessebrista

/// Festa de Cap d’Any
A partir de les 00.30 h
Actuació de DJs i servei de bar.
Organitza: Ajuntament 

/// Patge reial
De 17 a 19 h, a la Masia de Can Malla
Organitza: Associació Pessebrista, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Cavalcada de Reis
A les 18 h, des de la plaça de la Vila
Organitza: Ajuntament

/// Nit de Reis
A les 19 h, als jardins de Can Cortès
Brou gratuït per a tothom i tradicional botifarrada.
Donatiu: 3,5 € (pa amb tomàquet i botifarra).
Organitza: Associació Pessebrista, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Caga Tió
De 12 a 14 h, a la Masia de Can Malla
Organitza: Associació Pessebrista, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Teatre: “Els Pastorets” infantil
A les 19 h, al Teatre de la Vila
Organitza: Farrigo-Farrago, amb la col·laboració de l’Ajuntament

DEL 27 AL 29 DE DESEMBRE

De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h, al Pavelló Municipal 
d’Esports Maria Víctor

Activitats infantils durant les vacances escolars de Nadal, amb 
inflables, tallers, futbol 3x3, espai per a nadons i jocs simbòlics 
i de construcció. Com a novetat, s’estrena “El gran laberint dels 
caus”, un taller participatiu de construcció amb canyes de 
bambú d’una gran xarxa de caus, els quals formaran un 
laberint, on els infants hauran de descobrir i identificar els 
diferents animals que s’hi hauran amagat.
Organitza: Ajuntament



       Del 14 de desembre al 14 de gener
/// Exposició de Nadales
Al Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor
Mostra de les nadales presentades al 26è Concurs de Nadal 
Josep Mas. Els infants, de 3 a 12 anys, i adults poden presentar 
les seves nadales al local de l’entitat, fins al 13 de desembre. 
Premis per a totes les persones participants. 
Organitza: Penya Barcelonista

/// Concert preludi de Nadal
A les 20 h, a l’Auditori de Can Cortès
A càrrec de Ramon Tolosa, rapsode, Montserrat Costa, veu, i 
Xavier Dolç, al teclat. 
Organitza: Ajuntament

/// Concert: “Nadal en grup”
A les 20.30 h, a l’Auditori del Castell de Plegamans
Concert de Nadal a càrrec dels conjunts instrumentals de 
l’Escola Municipal de Música.
Organitza: Escola Municipal de Música, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Taller de decoració nadalenca
De 10 a 13 h, a La Banketa (Deixalleria Municipal)
Decoració nadalenca amb material reciclat.  A càrrec de 
Justine Roux. Places limitades. Inscripcions al 93.864.80.56, 
mediambient@palauplegamans.cat o 616.902.947 (Whatsapp).
Organitza: Ajuntament

/// Concert de Nadal
A les 12 h, a l’Auditori del Castell de Plegamans
A càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal de Música.
Organitza: Escola Municipal de Música, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

25 de desembreDIMARTS
/// Concert de Nadal
A les 18.30 h, al Teatre de la Vila
A càrrec de la Societat Coral La Unió i els grups vocals i 
instrumentals de l’Escola Municipal de Música.
Entrada: Una joguina nova per família
Organitza: Societat Coral La Unió i Escola Municipal de Música, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament

/// Balls per a La Marató
Durant el matí, al Pavelló Municipal d'Esports Maria Víctor
Exhibició de ball dels grups infantils de les activitats esportives 
municipals i dels grups de Piscines Sant Carles. 
Es podran fer donatius per a La Marató de TV3.
Organitza: Ajuntament i Piscines Sant Carles

DEL 17 AL 22 DE DESEMBRE

Del 17 al 21, de 17 a 20 h, i el 22 de desembre, de 10 a 14 
h i de 17 a 20 h.
El Tren de Nadal arriba als carrers del centre per dinamitzar el 
teixit comercial de la vila i promocionar les compres de proximitat. 
Els tiquets s’entregaran gratuïtament quan es realitzin 
compres en els comerços adherits a la campanya, identificats 
amb un adhesiu als seus aparadors.
Organitza: Ajuntament

/// Viu el Nadal al Mercat Setmanal
A les 12 h, al Mercat Setmanal
Sorteig d’una panera del Mercat i regal de bosses reutilitzables.
Organitza: Ajuntament, amb la col·laboració dels paradistes del 
Mercat Setmanal

26 de desembreDIMECRES

/// Escape room
De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h, 
a l’Espai Jove l’Escorxador 
Entra en un laboratori abandonat del 2019, on hauràs de 
resoldre els enigmes ambientals. Activitat per a públic familiar 
dins la campanya “Excuses o separes?” del Consorci per a la 
Gestió de Residus del Vallès Occidental. Cal inscripció prèvia al 
93.864.80.56, mediambient@palauplegamans.cat o 616.902.947 
(Whatsapp).
Organitza: Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 

/// Teatre: “Els Pastorets” infantil
A les 18 h, al Teatre de la Vila
Organitza: Farrigo-Farrago, amb la col·laboració de l’Ajuntament

/// Nit del Pessebre
De 20.30 a 1 h, a la Masia de Can Malla
Exposició oberta i, a partir de les 21.30 h, actuació en directe 
de Swing Mass, brou calent i pa amb tomàquet.
Organitza: Agrupació Pessebrista

/// Festa de Cap d’Any
A partir de les 00.30 h
Actuació de DJs i servei de bar.
Organitza: Ajuntament 

/// Patge reial
De 17 a 19 h, a la Masia de Can Malla
Organitza: Associació Pessebrista, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Cavalcada de Reis
A les 18 h, des de la plaça de la Vila
Organitza: Ajuntament

/// Nit de Reis
A les 19 h, als jardins de Can Cortès
Brou gratuït per a tothom i tradicional botifarrada.
Donatiu: 3,5 € (pa amb tomàquet i botifarra).
Organitza: Associació Pessebrista, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Caga Tió
De 12 a 14 h, a la Masia de Can Malla
Organitza: Associació Pessebrista, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Teatre: “Els Pastorets” infantil
A les 19 h, al Teatre de la Vila
Organitza: Farrigo-Farrago, amb la col·laboració de l’Ajuntament

DEL 27 AL 29 DE DESEMBRE

De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h, al Pavelló Municipal 
d’Esports Maria Víctor

Activitats infantils durant les vacances escolars de Nadal, amb 
inflables, tallers, futbol 3x3, espai per a nadons i jocs simbòlics 
i de construcció. Com a novetat, s’estrena “El gran laberint dels 
caus”, un taller participatiu de construcció amb canyes de 
bambú d’una gran xarxa de caus, els quals formaran un 
laberint, on els infants hauran de descobrir i identificar els 
diferents animals que s’hi hauran amagat.
Organitza: Ajuntament



       Del 14 de desembre al 14 de gener
/// Exposició de Nadales
Al Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor
Mostra de les nadales presentades al 26è Concurs de Nadal 
Josep Mas. Els infants, de 3 a 12 anys, i adults poden presentar 
les seves nadales al local de l’entitat, fins al 13 de desembre. 
Premis per a totes les persones participants. 
Organitza: Penya Barcelonista

/// Concert preludi de Nadal
A les 20 h, a l’Auditori de Can Cortès
A càrrec de Ramon Tolosa, rapsode, Montserrat Costa, veu, i 
Xavier Dolç, al teclat. 
Organitza: Ajuntament

/// Concert: “Nadal en grup”
A les 20.30 h, a l’Auditori del Castell de Plegamans
Concert de Nadal a càrrec dels conjunts instrumentals de 
l’Escola Municipal de Música.
Organitza: Escola Municipal de Música, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Taller de decoració nadalenca
De 10 a 13 h, a La Banketa (Deixalleria Municipal)
Decoració nadalenca amb material reciclat.  A càrrec de 
Justine Roux. Places limitades. Inscripcions al 93.864.80.56, 
mediambient@palauplegamans.cat o 616.902.947 (Whatsapp).
Organitza: Ajuntament

/// Concert de Nadal
A les 12 h, a l’Auditori del Castell de Plegamans
A càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal de Música.
Organitza: Escola Municipal de Música, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

28 de desembreDIVENDRES

DISSABTE

/// Concert de Nadal
A les 18.30 h, al Teatre de la Vila
A càrrec de la Societat Coral La Unió i els grups vocals i 
instrumentals de l’Escola Municipal de Música.
Entrada: Una joguina nova per família
Organitza: Societat Coral La Unió i Escola Municipal de Música, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament

/// Balls per a La Marató
Durant el matí, al Pavelló Municipal d'Esports Maria Víctor
Exhibició de ball dels grups infantils de les activitats esportives 
municipals i dels grups de Piscines Sant Carles. 
Es podran fer donatius per a La Marató de TV3.
Organitza: Ajuntament i Piscines Sant Carles

DEL 17 AL 22 DE DESEMBRE

Del 17 al 21, de 17 a 20 h, i el 22 de desembre, de 10 a 14 
h i de 17 a 20 h.
El Tren de Nadal arriba als carrers del centre per dinamitzar el 
teixit comercial de la vila i promocionar les compres de proximitat. 
Els tiquets s’entregaran gratuïtament quan es realitzin 
compres en els comerços adherits a la campanya, identificats 
amb un adhesiu als seus aparadors.
Organitza: Ajuntament

/// Viu el Nadal al Mercat Setmanal
A les 12 h, al Mercat Setmanal
Sorteig d’una panera del Mercat i regal de bosses reutilitzables.
Organitza: Ajuntament, amb la col·laboració dels paradistes del 
Mercat Setmanal

/// Escape room
De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h, 
a l’Espai Jove l’Escorxador 
Entra en un laboratori abandonat del 2019, on hauràs de 
resoldre els enigmes ambientals. Activitat per a públic familiar 
dins la campanya “Excuses o separes?” del Consorci per a la 
Gestió de Residus del Vallès Occidental. Cal inscripció prèvia al 
93.864.80.56, mediambient@palauplegamans.cat o 616.902.947 
(Whatsapp).
Organitza: Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 

/// Teatre: “Els Pastorets” infantil
A les 18 h, al Teatre de la Vila
Organitza: Farrigo-Farrago, amb la col·laboració de l’Ajuntament

/// Nit del Pessebre
De 20.30 a 1 h, a la Masia de Can Malla
Exposició oberta i, a partir de les 21.30 h, actuació en directe 
de Swing Mass, brou calent i pa amb tomàquet.
Organitza: Agrupació Pessebrista

/// Festa de Cap d’Any
A partir de les 00.30 h
Actuació de DJs i servei de bar.
Organitza: Ajuntament 

/// Patge reial
De 17 a 19 h, a la Masia de Can Malla
Organitza: Associació Pessebrista, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Cavalcada de Reis
A les 18 h, des de la plaça de la Vila
Organitza: Ajuntament

/// Nit de Reis
A les 19 h, als jardins de Can Cortès
Brou gratuït per a tothom i tradicional botifarrada.
Donatiu: 3,5 € (pa amb tomàquet i botifarra).
Organitza: Associació Pessebrista, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

29 de desembre

DILLUNS 1 de gener

/// Caga Tió
De 12 a 14 h, a la Masia de Can Malla
Organitza: Associació Pessebrista, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Teatre: “Els Pastorets” infantil
A les 19 h, al Teatre de la Vila
Organitza: Farrigo-Farrago, amb la col·laboració de l’Ajuntament

DEL 27 AL 29 DE DESEMBRE

De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h, al Pavelló Municipal 
d’Esports Maria Víctor

Activitats infantils durant les vacances escolars de Nadal, amb 
inflables, tallers, futbol 3x3, espai per a nadons i jocs simbòlics 
i de construcció. Com a novetat, s’estrena “El gran laberint dels 
caus”, un taller participatiu de construcció amb canyes de 
bambú d’una gran xarxa de caus, els quals formaran un 
laberint, on els infants hauran de descobrir i identificar els 
diferents animals que s’hi hauran amagat.
Organitza: Ajuntament

Nova 
ubicació!

Pavelló Municipal 
d’Esports Maria 

Víctor



       Del 14 de desembre al 14 de gener
/// Exposició de Nadales
Al Pavelló Municipal d’Esports Maria Víctor
Mostra de les nadales presentades al 26è Concurs de Nadal 
Josep Mas. Els infants, de 3 a 12 anys, i adults poden presentar 
les seves nadales al local de l’entitat, fins al 13 de desembre. 
Premis per a totes les persones participants. 
Organitza: Penya Barcelonista

/// Concert preludi de Nadal
A les 20 h, a l’Auditori de Can Cortès
A càrrec de Ramon Tolosa, rapsode, Montserrat Costa, veu, i 
Xavier Dolç, al teclat. 
Organitza: Ajuntament

/// Concert: “Nadal en grup”
A les 20.30 h, a l’Auditori del Castell de Plegamans
Concert de Nadal a càrrec dels conjunts instrumentals de 
l’Escola Municipal de Música.
Organitza: Escola Municipal de Música, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Taller de decoració nadalenca
De 10 a 13 h, a La Banketa (Deixalleria Municipal)
Decoració nadalenca amb material reciclat.  A càrrec de 
Justine Roux. Places limitades. Inscripcions al 93.864.80.56, 
mediambient@palauplegamans.cat o 616.902.947 (Whatsapp).
Organitza: Ajuntament

Del 2 al 4 de gener

/// Concert de Nadal
A les 12 h, a l’Auditori del Castell de Plegamans
A càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal de Música.
Organitza: Escola Municipal de Música, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

5 de generDIVENDRES

/// Concert de Nadal
A les 18.30 h, al Teatre de la Vila
A càrrec de la Societat Coral La Unió i els grups vocals i 
instrumentals de l’Escola Municipal de Música.
Entrada: Una joguina nova per família
Organitza: Societat Coral La Unió i Escola Municipal de Música, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament

/// Balls per a La Marató
Durant el matí, al Pavelló Municipal d'Esports Maria Víctor
Exhibició de ball dels grups infantils de les activitats esportives 
municipals i dels grups de Piscines Sant Carles. 
Es podran fer donatius per a La Marató de TV3.
Organitza: Ajuntament i Piscines Sant Carles

DEL 17 AL 22 DE DESEMBRE

Del 17 al 21, de 17 a 20 h, i el 22 de desembre, de 10 a 14 
h i de 17 a 20 h.
El Tren de Nadal arriba als carrers del centre per dinamitzar el 
teixit comercial de la vila i promocionar les compres de proximitat. 
Els tiquets s’entregaran gratuïtament quan es realitzin 
compres en els comerços adherits a la campanya, identificats 
amb un adhesiu als seus aparadors.
Organitza: Ajuntament

/// Viu el Nadal al Mercat Setmanal
A les 12 h, al Mercat Setmanal
Sorteig d’una panera del Mercat i regal de bosses reutilitzables.
Organitza: Ajuntament, amb la col·laboració dels paradistes del 
Mercat Setmanal

/// Escape room
De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h, 
a l’Espai Jove l’Escorxador 
Entra en un laboratori abandonat del 2019, on hauràs de 
resoldre els enigmes ambientals. Activitat per a públic familiar 
dins la campanya “Excuses o separes?” del Consorci per a la 
Gestió de Residus del Vallès Occidental. Cal inscripció prèvia al 
93.864.80.56, mediambient@palauplegamans.cat o 616.902.947 
(Whatsapp).
Organitza: Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 

/// Teatre: “Els Pastorets” infantil
A les 18 h, al Teatre de la Vila
Organitza: Farrigo-Farrago, amb la col·laboració de l’Ajuntament

/// Nit del Pessebre
De 20.30 a 1 h, a la Masia de Can Malla
Exposició oberta i, a partir de les 21.30 h, actuació en directe 
de Swing Mass, brou calent i pa amb tomàquet.
Organitza: Agrupació Pessebrista

/// Festa de Cap d’Any
A partir de les 00.30 h
Actuació de DJs i servei de bar.
Organitza: Ajuntament 

/// Patge reial
De 17 a 19 h, a la Masia de Can Malla
Organitza: Associació Pessebrista, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Cavalcada de Reis
A les 18 h, des de la plaça de la Vila
Organitza: Ajuntament

/// Nit de Reis
A les 19 h, als jardins de Can Cortès
Brou gratuït per a tothom i tradicional botifarrada.
Donatiu: 3,5 € (pa amb tomàquet i botifarra).
Organitza: Associació Pessebrista, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

a Palau-solità i Plegamans

/// Caga Tió
De 12 a 14 h, a la Masia de Can Malla
Organitza: Associació Pessebrista, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

/// Teatre: “Els Pastorets” infantil
A les 19 h, al Teatre de la Vila
Organitza: Farrigo-Farrago, amb la col·laboració de l’Ajuntament

DEL 27 AL 29 DE DESEMBRE

De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h, al Pavelló Municipal 
d’Esports Maria Víctor

Activitats infantils durant les vacances escolars de Nadal, amb 
inflables, tallers, futbol 3x3, espai per a nadons i jocs simbòlics 
i de construcció. Com a novetat, s’estrena “El gran laberint dels 
caus”, un taller participatiu de construcció amb canyes de 
bambú d’una gran xarxa de caus, els quals formaran un 
laberint, on els infants hauran de descobrir i identificar els 
diferents animals que s’hi hauran amagat.
Organitza: Ajuntament


