
És Nadal
a la Granada!
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Arriba Nadal, i amb aquesta festivitat s’inicien uns dies de retrobament molt
especials.  Enguany, la Granada lluirà un cop més les seves millors gales per a
aquesta gran celebració. Seran molts els carrers del municipi engalanats amb
garlandes nadalenques per transmetre la il·lusió i el goig d’aquests dies.

A la plaça de la Vila, la màgia cobrarà vida i serà l’escenari on els més petits faran
cagar els tions. En el mateix lloc, es podrà gaudir d’un magnífic cel estrellat sota el
qual hi haurà una representació del pessebre on els més observadors hi descobriran
noves figures. Però això no és tot; per a aquells qui s'hagin portat bé durant tot l’any,
en el mateix punt trobaran la bústia de Ses Majestats els Reis d’Orient, per enviar-
los les cartes amb els seus desigs.

Si parlem de desigs, no podem oblidar l’Arbre dels Desigs de la plaça de la Boveria.
En aquest arbre, petits i grans podran penjar-hi els seus desigs nadalencs perquè la
màgia de l’arbre els ajudi a fer-se possibles.

Us animem a participar d’aquestes festes i desitgem que gaudiu d’aquests dies amb
familiars, amics i veïns. Molt bon Nadal i bona entrada a l’any 2022!

Salutació



Per Nadal,
comerç local! 

DEL 6 AL 26 DE DESEMBRE DE 2021

Tram Central
Ferré i Catasús

Mallart Artesans Xarcuters
Vermuteria La Vinya

Celler Cooperatiu
Caves Miquel Pons

Estació de Servei La Granada
Maset del Lleó

Perruqueria Style & Image
Perruqueria Sílvia Cusiné

Pastisseria Degustació La Granada
Queviures Vives

Estanc Vives
Ferreteria Fertècnic

Farmàcia Vidal Delclòs
Drac Màgic

Perfumeria Montserrat
Bar del camp de futbol

Caves CAP Colomé*
Ajuntament de la Granada*

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 2022.
 

Promoció limitada a 10.000
participacions.

Els establiments marcats amb (*) no donen butlletes.
Bases completes a: www.lagranada.cat/web/panera2021



L'arbre dels desigs
Aquestes festes de Nadal, el gran arbre de la plaça de la
Boveria es tornarà a convertir en l'Arbre dels Desigs, on
tots els granadencs i granadenques podran penjar-hi els
seus desigs i propòsits per l'any 2022 i compartir-los amb
tots els veïns!

Participar-hi és molt senzill: només cal que feu les vostres
pròpies targetes, hi escriviu el desig que tingueu per a
l'any nou i que la pengeu a l'arbre. 

Podeu fer targetes de tots els colors i amb totes les
formes possibles. I si voleu, podeu aprofitar el retallable
d'aquest mateix programa!

Entre tots convertirem l'Arbre dels Desigs en l'arbre més
bonic del Penedès. Esperem que tots els vostres
propòsits per al 2022 es facin realitat!



Retalla aquesta pàgina i fes la teva targeta per penjar
a l'Arbre dels Desigs. Com més original, millor!



V Concurs de
guarniment de Nadal 
Per cinquè any, 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 17 de desembre, enviant un correu
electrònic al correu 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.

Passades les festes s'anunciaran els
guanyadors i es durà a terme l'entrega
de premis, que seran vals per
bescanviar en els comerços del poble
per als tres primers classificats, amb un
valor de 100, 75 i 50 €!

Bases a: www.lagranada.com/web/concursnadal2021



Torna el Tió solidari!
El proper dissabte 18 de desembre a
les 12 del migdia, l'Ajuntament de la
Granada i Càritas organitzen la sisena
edició del Tió Solidari a la plaça de la
Vila, on també hi ha el pessebre tan
bonic fet l'any passat pels treballadors
municipals i que enguany estrena
alguna peça.

Recordeu que aquesta és una cagada
del Tió solidària, de manera que, per
participar-hi, cal que porteu aliments
com ara farina, pasta, llegums cuits, etc.
per al banc dels aliments. També podeu
contribuir amb productes de neteja
personal o de la llar. Totes les donacions
aniran destinades al Banc dels Aliments
de la Granada, per ajudar aquelles
famílies que tenen més dificultats.

Durant la jornada, es vendran números
per a la rifa de diversos lots que
sortejaran els membres de Càritas.



Prepareu-vos,
arriben els Reis! 
El proper 5 de gener, a les 7 de la tarda,
els Reis d'Orient tornaran a la Granada! 

Com és tradició, faran una cavalcada
pels carrers del poble acompanyats dels
patges, amb una parada a l'Ajuntament
per rebre les claus de totes les cases del
poble. Després seguiran cap al Centre
Cívic, on rebran tota la canalla i tothom
qui ho desitgi!

I per acabar el dia, aquells que us
hagueu portat bé durant l'any potser
rebreu una visita abans d'anar a dormir!

Prèviament, els patges reials visitaran la
Granada el 26 de desembre a les 12 del
migdia. Com sempre, arribaran amb tren
i després recolliran les cartes al Casal.

També trobareu la bústia reial a la plaça
de la Vila del 27 al 31 de desembre per
deixar la carta amb tots els vostres
desigs!



Impro Show Especial Nadal és el
nostre Impro Show amb l'esperit més
nadalenc! Es tracta d'un conjunt de
jocs d'improvisació per riure amb les
peculiaritats d'aquests dies tan
assenyalats: els seus inevitables
esdeveniments, els seus personatges
típics, les nadales de creació
instantània, la carta als Reis Mags... i
molt més! Celebra les festes amb
Planeta Impro en el nostre espectacle
de teatre improvisat més familiar, on
el públic és el guionista i protagonista
d'aquest conte de Nadal.

Després de l'èxit que van tenir a la Festa
Major, els membres d'Impro Show tornen
a la Granada aquest 26 de desembre a
les 6 de la tarda, el dia de Sant Esteve,
al Centre Cívic. I ho fan amb un
espectacle familiar i les grans dosis
d'humor que els caracteritza per fer-nos
passar una estona d'allò més divertida!
Les entrades tenen un preu de 3 €, i es
poden comprar a l'app de l'Ajuntament,
a l'apartat de Reserva d'entrades.

Sant Esteve
en família!



L'AJUNTAMENT DEL'AJUNTAMENT DEL'AJUNTAMENT DE    
LA GRANADA US DESITJALA GRANADA US DESITJALA GRANADA US DESITJA

Bon Nadal i feliç 2022!Bon Nadal i feliç 2022!


