
 SANT VICENÇ 
► Divendres 2 de desembre a 2/4 de 6 de la 
tarda, a la Plaça de l’Ajuntament, Espectacle 
Infantil ‘Sol amb la lluna’. En cas de pluja a 
l’Espai Jove. 
 
► Dissabte 3 de desembre a partir de les 4 de 
la tarda, Fira de Nadal al pavelló municipal, 
amb exposició d’entitats i comerços locals i 
cantada de l’Escola Lloriana. A partir de 2/4 de 
7 de la tarda, Festa de la Tapa i la Cervesa. 
 
► Diumenge 4 de desembre a partir de les 9 
del matí, Fira de Nadal a l’entorn del pavelló i 
els principals carrers del poble, juntament amb 
el mercat setmanal, i amb el ‘Carrer del Foc’ 
(forja en viu) i l’espectacle 4x4. A 2/4 de 5 de la 
tarda, al pavelló, 8a Gran Quina de la U.E. Sant 
Vicenç de Torelló.  
 
► Dissabte 17 de desembre a 2/4 de 6 de la 
tarda, a l’església, Concert a càrrec de la Coral 
Lloriana i el Cor Sant Roc. 
 
► Dissabte 17 de desembre a les 8 del 
vespre, al pavelló municipal, Festival Solidari 
de Nadal. El preu de l’entrada és l’entrega d’una 
joguina (nova o usada en bon estat). Organitza: 
escola de dansa TLS. 
 

 

 
► Diumenge 18 de desembre a 2/4 de 6 de la 
tarda, al pavelló municipal, Concert de Nadal a 
càrrec de la Coral Lloriana i la Coral Lloriana 
Jove.   
 
► Dissabte 24 de desembre a les 9 del 
vespre, Missa del Gall.  
 
A partir de les 12 de la nit, al pavelló municipal, 
concert de SANTVIFUSIÓ. 
 
► Dilluns 26 de desembre a 2/4 d’1 del 
migdia, arribada a la plaça de l’Ajuntament de 
l’enviat de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient 
per recollir les cartes de tots els nens i nenes.  
 
► Dilluns 2 i dimarts 3 de gener, de 4 de la 
tarda a 8 del vespre, al pavelló municipal, Saló 
de la infància, amb tallers, rocòdrom, tir amb 
arc, un espai per als més menuts, inflables i jocs, 
planetari.... 
 
► Dijous 5 de gener a les 6 de la tarda, Gran 
Cavalcada de Reis. Baixaran pel Camps, 
continuaran pel carrer Nou, carrer Major fins a 
l’Ajuntament, on els rebrà el consistori. Seguiran 
per la Plaça Cal Ferrer fins a l’església on 
adoraran a l’infant Jesús. A la sortida pujaran per 
l’Avinguda del Castell fins a la Plaça 11 de 
setembre on l’Herald farà el seu discurs. Tot 
seguit es repartiran caramels. En cas de pluja al 
pavelló. 
 

 
NOTA: No hi haurà fotògraf. 
NOTA: Tots els qui vulgueu pujar al Castell per 
a rebre els Reis, cal que vingueu al Castell a les 
5 de la tarda. És necessari que porteu llums. 
Baixarem a 2/4 de 6 de la tarda. Els menors de 
10 anys han d’anar acompanyats per un familiar.  

 
Si voleu que vinguin els Reis a casa vostra, 

podeu trucar, als VESPRES, a: 
 

Anna Palma (660740229) o  
Meritxell Coromina (620533070)  

  
(Data límit: 3 de gener de 2023) 

 

VILA-SECA 

► Dilluns 26 de desembre a les 12 del migdia, 
l’Enviat de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient 
vindrà a l’entrada de l’església a recollir les 
cartes de tots els nens i nenes. 

 
► Dijous 5 de gener a 2/4 de 8 del vespre, 
Cavalcada de Reis. Esperarem a Ses Majestats 
amb els fanalets encesos a l’entrada de Vila-
seca per anar a adorar a l’Infant Jesús a 
l’església. Tot seguit, i també a l’Església, 
l’Herald farà el seu discurs i els Reis de l’Orient, 
Melcior, Gaspar i Baltasar obsequiaran a la 
mainada amb regals i caramels. 
 



BORGONYÀ 
► Dissabte 24 de desembre a les 8 del 
vespre, Missa del Gall. 
 
► Dissabte 31 de desembre a les 12 del 
migdia, arribada del Rei Mag. Seguidament, es 
dirigirà al teatre, on recollirà totes les cartes 
que hagueu escrit, petits i grans.  

 
► Dijous 5 de gener a les 7 de la tarda, 
Cavalcada de Reis. Arribada dels Reis Mags a 
la colònia, es començarà pel carrer Escòcia, tot 
seguit es dirigiran a l’Església per adorar el nen 
Jesús i finalitzarà al Teatre on seran rebuts per 
petits i grans. 
 
Si voleu que vinguin els Reis a casa vostra, 
podeu trucar, als VESPRES, a: 

 
Paula Sadurní (630712019) o  
Carme Vallejo (648005129)  

 
 (Data límit: 5 de gener de 2023) 

 
► ELS PASTORETS DE BORGONYÀ, 

LA TRADICIÓ PER DISFRUTAR, al teatre: 
 

Dia 25 de desembre a 2/4 de 9 del vespre 
Dia 26 de desembre a les 6 de la tarda 

Dia 1 de gener a les 6 de la tarda 
Dia 6 de gener a les 6 de la tarda 

 
 

 
 
 

 

 
 

L’AJUNTAMENT DE 
SANT VICENÇ US 

DESITJA UNES BONES 
FESTES!!! 

 
Tots aquests actes no serien possible sense 

la col·laboració de totes les persones i 
entitats que hi participen 

Gràcies de tot cor! 
 

 
 

VIU EL NADAL  
A SANT VICENÇ! 

 

Sant Vicenç de Torelló 
Borgonyà 
Vila-seca 

 

   

 

 

desembre 2022 - gener 2023 


