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Inauguració del Betlem a l’església 
de la Sang. Es podrà visitar els dies 16, 

17, 23, 24, 30 i 31 de desembre i el 6 i 7 de 
gener de 12.30 a 13.30 hores.

12.30 h
16 de desembre                 dissabte

  

Inauguració del Betlem de la 
parròquia. Es podrà visitar els dies 

laborables de 10.00 a 14.00 h. i 
vesprades en horari de misa.

10.00 h
17 de desembre              diumenge

30 de desembre                 dissabte

18.30 h
Cursa Sant Silvestre per a adults 
(3.000 metres). Tant l’eixida com 
l’arribada de les dues curses 
estaran situades a la carpa de 
la plaça de la Font. Col·labora 
Club de Muntanya Vilafamés.
En acabar, hi haurà xocolatada. 
Col·labora l’associació de Jubilats 
Sant Miquel. 

  

Audició de l’alumnat d’oboe, cla-
rinet, fagot, piano i guitarra de 
l’escola de música en el local de 
l’A.C. La Roca.

19.00 h
21 de desembre                           dijous

  

Fira de Nadal a la carpa, amb 
activitats per a tots els xiquets i 
xiquetes. Per acabar la vesprada 
rebrem al patge Reial, que ens 
visitarà per a recollir les cartes 
dirigides als Reis Mags d’Orient. 
Col·labora l’AMPA del CEIP Sant 
Miquel.

16.30 h
27 de desembre               dimecres

  

A la carpa, conta contes en 
angles “Santa’s Elves”. Patrocinat 

per Kids&Us.

18.30 h
28 de desembre                           dijous

  
Sopar de Cap d’Any al pavelló 

polifuncional.

21.00 h
31 de desembre              DIumenge

24.30 h
Nit de Cap d’Any. Al pavelló, 
orquestra Rumbo Norte i discomòbil 
The End. Entrada 5€. Col·labora 
Comissió de Festes.

  

A la carpa, actuació 
“Superespardenya” per part de 
la companyia de teatre Projecte 

Caravana.

18.00 h
3 de gener                          dimecres

  

Cavalcada Reial pel recorregut 
habitual, avinguda Fabian Ribes, 
plaça de la Font i plaça de 
l’Ajuntament. D’allí es desplaçaran a 
peu fins a la l’Església on es lliuraran 
els regals als menuts. Col·labora 
l’AMPA del CEIP Sant Miquel.

19.00 h
5 de gener                      divendres

24.00 h
Nit de Reis. Al pavelló polifuncional, 
discomòbil The End. Entrada 5 € 
amb consumició. Col·labora Comissió 
de Festes.

  

Audició de l’alumnat de flauta, 
percussió, violí i violoncel de 

l’escola de música en el local de 
l’A.C. La Roca.

12.00 h
23 de desembre                 diSSABTE

19.00 h
Concert de Nadal al local de l’A.C., 
amb la participació de l’alumnat 
de Conjunt Instrumental, Banda 
Jove i Grup de Sensibilització.

  

Després de misa, entrega de premis al 
concurs de Betlems organitzat per la 

Parròquia l’Assumpció de Vilafamés.

12.00 h
7 de gener                         diumenge

  

A la carpa, actuació de La Troupe 
Malabó per als menuts. Entrada 
lliure per als socis de l’AMPA, per 
a la resta 3 €. Col·labora l’AMPA 
del CEIP Sant Miquel.

17.30 h
22 de desembre           divendres

19.00 h
Audició de l’alumnat de dolçaina, 
saxófon, trompeta, trompa, 
bombardí, trombó i tuba de 
l’escola de música en el local de 
l’A.C. La Roca.

  

A l’església de l’Assumpció, 
concert de Nadal de la Coral 
de Vilafamés dirigida per David 
Martínez. Anirà acompanyat del 
pianista Lluís Forés. Acte estarà 
presentat per Carmen Andrada.

20.30 h
29 de desembre           divendres

18.00 h
Betlem representat pels xiquets 
i xiquetes de la catequesi, a 
l’església parroquial.

  

Nit del Rocio. Al poliesportiu, 
discomòbil The End. Entrada 5 € 
amb consumició. Col·labora l’ACT 

Les Culroges.

24.00 h

21.30 h

  

IV Nit Jove a la Carpa. 
Col·labora Associació de Joves. 
Sopar+Taula+Cadira+Espectacle 
5€. Únicament espectacle 5€ 
amb consumició.
21.30 h. Sopar de pa i porta amb 
Bingo.
23.00 h. Monòleg amb Àlex Martínez.
24.30 h. Música ambient.

  

Cursa Sant Silvestre per a menuts 
fins a 12 anys (200 metres). 
Col·labora Club de Muntanya 

Vilafamés.

18.00 h

30 de desembre                 dissabte

  

Visita del jurat del concurs de 
Betlems organitzat per la Parròquia 
de l’Assumpció de Vilafamés.

12.00 h


