
Dissabte 18 de desembre
▶ ANEM A BUSCAR EL TIÓ
 a les 16:30h
 a la Plaça de l’Ajuntament

Nens i nenes del poble, prepareu-vos,
que ja arriba Nadal i hem d’anar a 
buscar el Tió!

Durant els següents dies i fins el 24 
de desembre els nens que vulguin 
poden anar a portar-li menjar a 
l’ajuntament.

El menjar que més li agrada és l’arròs, 
la pasta (macarrons, espaguetis), la 
tonyina en conserva, la  llet i el
tomàquet en conserva, també li va bé 
si porteu de sabó de rentar la roba.

▶ LECTURA DE
 POEMES NADALENCS
 a les 18:00h
 a la Plaça de l’Ajuntament

1 - Plaça de la Vila
2 - Carrer Sant Antoni
3 - Placeta del carrer Sant Isidre
4 - Carrer de Dalt 
5 - Placeta del carrer de l’Església 
6 - Escales de la Parròquia
7 - Jordi Mateu Huguet dins
    de la Parròquia

Tot seguit
Xerrada "Projecte Ruanda" on Maria 
Teresa Bages i Nogués ens explicarà 
el que fan, també podrem comprar 
artesania de Ruanda. 

En acabar hi haurà polvorons
i vi ranci.

Organitza: Associació de dones “La Dàlia”

Diumenge 19 de desembre
▶ PUJADA A LA FEREDAT
 a les 9:00h
 al pati de les escoles velles

Sortida per visitar el pessebre del 
CEM Maspujols al punt més alt
del poble.

La pujada serà lliure tot i que mirarem 
d’anar  plegats. Es recomana bon 
calçat, roba adequada a l’època de 
l’any, esmorzar i aigua.

A les 14:00h a la plaça de la Vila
compartirem un vermut popular
de Nadal.

Organitza: Centre Excursionista de Maspujols

▶ VENDA DE NÚMEROS SORTEIG
 SOLIDARI PROMARATOTV3
 a les 14:00h
 a la Plaça de l’Ajuntament

Sorteig de 4 magnífics lots (el dia 22  
coincidint amb els 2 últims números 
de la loteria nacional).

Podeu comprar els números via 
whatsapp al 609 220 878 o bé
diumenge al migdia a la plaça
de la Vila.

Organitza: Associació de dones “La Dàlia”

Dilluns 20 de desembre
▶ CELEBRACIÓ DEL PERDÓ
 a les 20:00h
 a l’església parroquial de l’Assumpta

Divendres 24 de desembre
▶ MISSA DEL GALL
 a les 20:00h
 a l’església parroquial de l’Assumpta

Acompanyarà el cant la Coral Albada.

Dissabte 25 de desembre
▶ FEM CAGAR EL TIÓ
 a partir de les 12:00h
 al Replà

Recordem que, per tal que el nostre
estimat Tió pensi a portar obsequis 
per a tots els nens i nenes de
Maspujols, els pares i mares han
d’enviar un whatsapp abans del 
dijous 23 de desembre al número de 
telèfon 615 575 920, indicant els noms 
i les edats de tots i cadascun dels 
menuts que vinguin.

▶ SOLEMNE MISSA DE NADAL
 a les 13:00h
 a l’església parroquial de l’Assumpta

Solemne Missa del dia de Nadal.
Acompanyarà el cant la Coral Albada.

Diumenge 26 de desembre
▶ MISSA DE LA FESTA DE SANT 
ESTEVE
 a les 13:00h
 a l’església parroquial de l’Assumpta

El dies 27, 28, 29, 30
i 31 de desembre

i el 3, 4 i 5 de gener
▶ CASAL DE NADAL 2021
 de 8:00 a 15:00h
 a Ca la Sofia

Un espai ple de màgia, d’emocions
i de sentiments, on els nens i nenes 
es convertiran en els autèntics
protagonistes de fantàstiques
aventures!

Dimarts 28 de desembre
▶ SERVEI D’ENDESA GRATUÏT
 a partir de les 8:00h
 a plaça de la Vila

Davant les últimes pujades en el preu 
de la llum, l’empresa Endesa
instal·larà un generador elèctric per a 
que tots els veïns del poble puguin 
carregar gratuitament els seus 
mòbils, tablets, ordinadors, bicicletes 
elèctriques,... 

Dimecres 29 de desembre
▶ TALLER DE MANUALITATS
 a les 17:00 h
 a la sala del Casal

Vine al taller i aprèn a fer fantàstiques
manualitats nadalenques.

Organitza: AFA de l’escola de Maspujols

Diumenge 2 de gener
▶ VISITA DEL PATGE REIAL
 a les 12:00 h
 al Replà

El patge reial ens visitarà per recollir 
les cartes dels nens i nenes per
portar-les a Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient.

▶ CONCERT DE NADAL
 DE LA CORAL L’ALBADA
 a les 17:30 h
 a l’església parroquial de l’Assumpta

Aportació voluntària de 2 €.

▶ ESPECTACLE DE MAGIA
 a les 19:00 h
 a la sala del Casal

EL Mag Nebur ens farà gaudir d’un
espectacle ple de fantasia i il·lusions.

Preu: 3€ (+1€ per l’Associació d’infants
               i joves amb problemes de cor)

Dimecres 5 de gener
▶ CAVALCADA DE REIS
 a les 19:00 h
 a Maspujols

Avui és el dia que Ses Majestats els 
Reis Mags d’Orient lliuraran els regals 
a tots aquells que s’hagin portat bé.

Degut a les mesures COVID, si voleu 
saber quan i com es lliuraran els 
regals, poseu-vos en contacte per 
whastapp al número de
telèfon 615 575 920.

Dissabte 8 de gener
▶ PROJECCIÓ D’UNA
 PEL·LÍCULA INFANTIL
 a les 17.00 h
 a la Sala del Casal

La sala del Casal es converteix un cop 
més en una sala de cinema per veure 
una divertida pel·lícula.

Organitza: AFA de l’escola de Maspujols

Diumenge 9 de gener
▶ CONTES
 a les 11.30 h
 a la plaça de l’ajuntament

Veniu a escoltar uns seguit de contes 
que ens portaran a un món de
fantasia.

Els contes es llegiran a diferents 
punts del poble.

Organitza: AFA de l’escola de Maspujols
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