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19 dissabte/desembre 2015

Inauguració del pessebre. (Ramon Calm)
Al Patronat de l’Església.
     Horari: De dilluns a divendres de 11.00 a les 14.00 h.,   
     dissabtes, diumenges i festius també de 17.00 a les 19.30 h.
Refrigeri amb coca i cava per a tothom.
Concert de Nadal a l’església a càrrec 
del grup LIGNAMÚSICA.
Organitza: Casal d’Avis la Flor del Montseny

16:00 h. 

17:00 h. 

31 dijous/desembre 2015

Campanades i benvinguda al 2016 
a la Plaça Major. 
Festa de Cap d’Any al poliesportiu. 
Organitza: Comissió de Festes de Viladrau

24:00 h. 

01:00 h. 

1 divendres/desembre 2016

Recollida de cartes del patge reial 
a la Plaça Major.

18:00 h. 

3 diumenge/desembre 2016

Pastorets a l’Espai Montseny 
Grup de Teatre de Viladrau 
dirigit per Jaume Fabregas “Met”.

18:30 h. 

18:00 h. 
18:15 h. 

18:30 h. 

5 dimarts/desembre 2016

Taller de Fanalets al local
del CAU (antigues escoles).
Organitza: El Cau de Viladrau
Missa.
Cantada de cançons per rebre els reis a la
Font del Miquel. (Casal de Nadal)
Arribada SSMM els Reis Mags d’Orient per 
la Font del Miquel i acompanyament fins 
l’església i la plaça Major.

de 10:30
a 13:00 h. 

28/29/30 desembre 2015

Casal de Nadal. (4 – 15 anys)
Activitats per la mainada i joves a les antigues escoles. 
Inscripció a l’Ajuntament abans del 23 de desembre. 
Preu dels 3 dies de Casal: 10€ - 5€ pels inscrits 
al CAU de Viladrau.

de 10:00 
a 13:00 h.

24 dijous/desembre 2015

Cagarem el tió a la Plaça Major.
Missa del Gall. 
Després de la missa, testarral de foc a la plaça 
i coca, turrons i cava per a tothom.

19:00 h. 
24:00 h. 

25 divendres/desembre 2015

Missa de Nadal i Concert de Nadales a l’església a càrrec 
de la coral infantil de l’Aula de Música de Viladrau.
XIIà Cavada a Matagalls. Sortida de la Plaça Major.
Organitza: Associació excursionista Kd ½ hora

12:30 h. 

22:00 h. 

19:00 h. 

26 dissabte/desembre 2015

Pastorets a l’Espai Montseny. Grup de Teatre de 
Viladrau dirigit per Jaume Fabregas “Met”.

* Concurs de pessebres, arbres i aparadors, els interessats poden inscriure’s a l’Ajuntament fins el 31 de desembre 2015.

* Recollida d’Aliments per CÀRITAS. La recollida començarà el 24 de desembre del 2015 fins al 10 de gener del 2016.
   Es podran dipositar els aliments a la Pastisseria Font, al Patronat de Viladrau (de dilluns a divendres de 11.00 a les 14.00 h.,
   dissabtes, diumenges i festius també de 17.00 a les 19.30 h.) o a la mateixa Església (a l’interior).

20 diumenge/desembre 2015

Portem el pessebre ecològic a Sant Marçal - Les Agudes. 
(Acte solidari amb la Marató de TV3)
Sortida davant de l’Ajuntament.
Organitza: Associació Excursionista Kd ½ hora
Entronització del pessebre a St. Segimon.  
Sortida des de la Plaça Major.
Organitza: Educa Viladrau

08:30 h. 

09:00 h.


