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UN NADAL DIFERENT
Un cop més ja és Nadal a la Granada, aquesta vegada per posar fi a un 2020 molt especial.

Enguany, a la plaça de l'Ajuntament hi haurà una bústia perquè tothom pugui fer arribar la
carta a Ses Majestats, els Reis d'Orient. La plaça estarà guarnida amb motius nadalencs fets
pels alumnes de l’escola Jacint Verdaguer, esdevenint un espai màgic on els desigs dels més
petits seran més a prop de fer-se realitat. I la decoració i el pessebre de l'Ajuntament són obra
dels treballadors municipals, a qui també fem arribar el nostre agraïment.

Aquest any, com a novetat, tindrem un arbre dels desigs, un lloc màgic on poder compartir tots
els nostres desigs per al 2021 amb la resta de veïns.

La celebració d’aquestes festes no seria possible sense la col·laboració dels granadencs i
granadenques i de tots aquells qui, dia a dia, s’esforcen per fer de la Granada un poble més
màgic i bonic on viure. Moltes gràcies a tothom.

Us desitgem molt bon Nadal i una bona entrada al 2021!
Ajuntament de la Granada

Totes les activitats d'aquest programa es duran a terme complint totes les mesures de seguretat.
L'organització es reserva el dret de modificació o cancel·lació per adaptar-se a la situació sanitària.



Tram Central
Ferré i Catasús

Embotits Mallart
Vermuteria La Vinya

Celler Cooperatiu
Miquel Pons

Estació de Servei La Granada
Maset del Lleó
CAP Colomé

Perruqueria Style & Image
Perruqueria Sílvia Cusiné

Pastisseria Degustació La Granada
Queviures Vives

Estanc Vives
Ferreteria Fertecnic

Farmàcia Vidal Delclòs
Drac Màgic

Perfumeria Montserrat

PER NADAL,

COMERÇ LOCAL!

Establiments participants

Per cada compra superior a 5 € als
establiments participants, rebràs una
participació pel sorteig d'una panera

valorada en 1000 €!

El sorteig serà el 5 de gener de 2021.

Promoció limitada a 10.000 participacions.
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Bases a: www.lagranada.cat/web/panera2020



IV Concurs de
guarniment de Nadal

Un any més, torna el concurs de guarniment
de façanes i balcons. Us animem a decorar
casa vostra amb elements de Nadal, per tal
que a la Granada es respiri l'ambient
nadalenc arreu!

Per participar-hi, cal inscriure's abans del 18
de desembre, enviant un correu electrònic a
granada@diba.cat, indicant a l'assumpte del
correu el concepte 'Concurs de façanes', i
informant del vostre nom i adreça.

Hi podran participar tots els habitatges del
terme municipal de la Granada.

Passat el període de festes s'anunciaran els
guanyadors i es realitzarà l'entrega de premis,
que seran vals per bescanviar en els comerços
del poble.

100 €
75 € 50 €

DECORAR CASA TEVA PER NADAL TÉ PREMI!

Bases a: www.lagranada.cat/web/concursnadal2020



Penja a Instagram una fotografia de com vius Nadal a la Granada: a
casa, a la plaça, al carrer, amb la família, els amics...
Afegeix l'etiqueta #NadalLaGranada2020.
Un jurat escollirà les sis millors fotografies, que es publicaran al
compte @ajlagranada.
Les tres fotografies més votades seran les guanyadores!

A la Granada és Nadal, i volem que es noti! Ho comparteixes amb
nosaltres?

1.

2.
3.

4.

Concurs d'Inst
agram:

#NadalLaGranada2020

Bases a: www.lagranada.cat/web/concursinstagram2020

Primer premi: 50 €

Segon premi: 35 €

Tercer premi: 25 €

Els guanyadors s'enduran un val a
bescanviar als diferents comerços del
poble.

L'entrega de premis es durà a terme
passades les festes de Nadal.



El proper 5 de gener, a les 7 de la tarda, els Reis d'Orient tornaran a la Granada. 

Ho faran de forma diferent als darrers anys, en una cavalcada que farà un recorregut per tot el
poble. En acabat, dirigiran un missatge a tots els granadencs i granadenques des de les xarxes
socials de l'Ajuntament.

Del 24 al 31 de desembre, a més, podreu deixar la carta a la Bústia Reial que hi haurà
instal·lada davant de l'Ajuntament. El patge les recollirà i les entregarà als Reis, per tal de
poder fer realitat els desigs de grans i petits.

Els Reis d'Orient



Torna el Tió solidari
El proper dissabte 19 de desembre l'Ajuntament de la Granada, Càritas i el
Grup Espai dels Petits Gegants organitzen cinquena edició del Tió Solidari.
Com sempre, recordeu de portar aliments com ara farina, pasta, llegums cuits,
etc. per al banc dels aliments. 

Aquest any, el Tió serà a la plaça de l'Ajuntament. Per fer-lo cagar, caldrà que
us hi inscriviu enviant un correu electrònic a granada@diba.cat i que cada nen
porti el seu propi bastó.

A l'assumpte del correu, hi heu d'indicar el
concepte 'Tió solidari', i també el torn al
qual us inscriviu:

Primer torn: 12:00
Segon torn: 12:15
Tercer torn: 12:30

Us hi esperem!



L'arbre dels desigs!

El 2021 ja és a punt d'arribar, i segur que tots hem pensat
algun desig de cara al proper any que ens agradaria que es
fes realitat.

L'arbre de la plaça de la Boveria es convertirà, aquestes
festes de Nadal, en l'arbre dels desigs, on tots els granadencs
i granadenques podran penjar-hi els seus desigs i propòsits
per l'any nou i compartir-los amb tots els veïns.

Participar-hi és molt senzill: només cal que escriviu el vostre
desig a la targeta que ve adjunta en aquest programa i que la
pengeu a l'arbre, o bé que elaboreu la vostra pròpia targeta.
Com més original, millor!

Esperem que tots els vostres desigs es facin realitat!



Sant Esteve en família!

Els més petits de casa seran els protagonistes del dia de
Sant Esteve, amb un seguit d'activitats pensades per
passar una tarda plegats petits i grans!

A dos quarts de 7 de la tarda,
TALLERS INFANTILS: Fem un tió de fang, fanalets i jocs
de fusta!
Cal inscriure's a granada@diba.cat. Es faran rotacions
perquè tots els nens passin per tots els tallers. Les taules
seran per grups familiars.

A dos quarts de 9 del vespre,
ESPECTACLE 'LA MÀGIA DEL NADAL'
Màgia familiar amb el Màgic Sergio.
Preu: 3 €, destinats íntegrament a Càritas de la Granada.
Es poden adquirir als comerços habituals.

Totes les activitats tindran lloc al Centre Cívic.



Bon Nadal
i feliç 2021!

L ' A J U N T A M E N T  D E  L A  G R A N A D A
U S  D E S I T J A


