
Del 2 de desembre
al 5 de gener



Òscar Fernandez i Cuñado
1r tinent d’alcalde i regidor de Gent Gran,
Esports, Joventut i Participació Ciutadana

Sergi Teodoro José
Regidor de Cultura, Hisenda i Equipaments

Un any més, hem posat tots els nostres esforços en 
omplir d'emocions el Nadal de Cabrera de Mar. Totes 
aquestes activitats no serien possibles sense les 
entitats, escoles i voluntaris del poble. Gràcies al vostre 
suport i compromís desinteressat, podem vertebrar i 
dinamitzar l'activitat cultural del nostre poble. No 
oblidem que darrere aquesta feinada només hi ha un 
únic objectiu, oferir al poble de Cabrera i als seus 
infants una nit memorable.

Vull agrair també a tot l'equip humà de Can Martinet, a 
la direcció artística i a la Brigada Municipal, que hi són 
a totes i dipositen passió i il·lusió en la seva feina per fer 
possible la logística d'aquests dies. Us convidem a 
participar i a fer poble!

Bon Nadal!

Les entitats, pilar fonamental de Nadal

Des de l’Ajuntament, entenem el Nadal com un moment 
de retrobament amb tots els veïns i veïnes, però, sobre-
tot, són dates en què els protagonistes són els nostres 
infants. Els nens i nenes de Cabrera que, any rere any, 
creuen en la màgia de Nadal i esperen l'arribada dels 
Reis d'Orient. Per això us presentem aquest programa, 
extensament meditat i treballat amb més de sis mesos 
de preparació i amb la voluntat d'impulsar nous esde-
veniments i recuperar-ne alguns que mai haurien d'ha-
ver desaparegut.

Així, la novetat principal és el Parc Infantil de Nadal. 
També recuperarem el tradicional "Quinto", però en una 
nova data, el 26 de desembre, i amb un nou nom, 
Quinto "Juanito Hernández i Enric Pujol", en honor als 
dos "lloros" històrics del poble. Esperem poder-vos 
trobar a les places i activitats gaudint de la màgia que 
tant caracteritza aquests dies.

Bon Nadal i Feliç 2023!
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La penya Barcelonista de 
Cabrera de Mar organitza 
l'exposició de pessebres on 
podrem gaudir d'una de les 
tradicions més ancestrals del 
nostre país, i no hi faltarà
l'icònic caganer.

Fira de Santa Llúcia i
39è pessebre vivent

De 16.15 a 20 h.
Plaça del Poble i entorn

Seguint amb la tradició, alumnes i 
professors de l’Escola Sant Feliu 

ens oferiran una tarda ben màgica, 
amb la 39a edició del pessebre 

vivent i la fira de Santa Llúcia. 

Dissabte 17 de desembre
Inauguració de l’exposició
de pessebres
12 h. - Can Benet
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És vigília de Nadal i el Tió arriba 
a Cabrera a mans de la Soca i 
en Pinyer, els guardaboscos del 
bosc dels tions. Farem cagar el 
Tió i gaudirem de la màgia 
d'aquesta gran tradició de país.

Quinto Juanito
Hernández i Enric Ppujol

19 a 22 h. - Envelat Municipal
Després d’anys d’absència,

Cabrera recupera el “Quinto”
coorganitzat amb el Club Bàsquet 
Cabrera. Retrem homenatge a en 

Juanito i l’Enric, els històrics 
“lloros” que tantes boles ens 

havien cantat, és per això que el 
quinto passa a tenir nom propi 

“Juanito Hernández i Enric Pujol”.

Dissabte 24 de desembre
Fem cagar el Tió
11 h. - Plaça de l’Ajuntament

Dilluns 26 de desembre

A continuació...
Missatger Reial
Seguirem amb la màgia i l'emoció a flor de pell amb 
l'arribada del missatger reial, que recollirà totes les 
cartes per fer-les arribar a S.S. M.M. els Reis.
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El Club Bàsquet Cabrera
organitza una jornada solidària. 
Comptarem amb bar solidari, 
sortejos i espais per fer dona-
tius, dins el marc de La Marató 
de TV3.

Espectacle per la Marató de TV3
17 h. Primer torn - 20 h. Segon torn

Envelat Municipal (Can Rodon)
Cabrera és Espectacle, ens

oferirà un repertori de les millors 
cançons de la Marató, i ens farà 

gaudir d’una gran tarda solidària. 
Tots els beneficis aniran destinats 

a la MARATÓ DE TV3. 

Diumenge 18 de desembre
Bàsquet per la Marató de TV3
Poliesportiu Municipal
09:15 h. Infantil Masculí vs. Bàsquet Sant Fost
10:45 h. Júnior Masculí vs. CB Canet
12:30 h. Cadet Masculí vs. CB Granollers

Entrada 8 €. Es pot adquirir al 
web gaudeixcabrera.cat o mitja 

hora abans de cada sessió al 
mateix envelat.
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Enguany, com a novetat, gaudirem de tardes de 
diversió i lleure amb el parc de Nadal, els més petits 

de casa podran gaudir d’inflables i diferents jocs. 

27, 28 i 29 de desembre
Poliesportiu Municipal de 17 a 20 h.

Espectacle amb “La Bleda”
11 h. - Parc de la Nova

Cançó Catalana
Viurem junts una tarda d’alegria i 

diversió amb “la Bleda”, una pallas-
sa que farà riure a petits i grans.

Dissabte 31 de desembre

A continuació...
Missatger Reial

El missatger reial arribarà al Pla de 
l'Avellà per recollir totes les cartes 

dels més menuts i les farà arribar a 
S.S. M.M. els Reis. 7

El dia més màgic de l’any és 
aquí, i per fer-ho oficial, l’Alcalde i 
en Maurici Gàmic, rebran i dona-
ran la benvinguda a Ses Majes-
tats els Reis d’Orient i faran 
entrega de les claus del poble. 

Nit de Reis - 5 de gener
Benvinguda al món
màgic dels Reis i
entrega de claus
17 h. - Plaça Nova 1 d’Octubre

Viatge al món màgic dels Reis
De 17:15 a 21:30h (per torns)

Des de la Plaça Nova 1 d’Octubre

Gaudirem d’escenes musicals en viu 
durant tot el recorregut que impregna-

ran la nit d’il·lusió, màgia i encant. Al 
final del viatge, els nens i nenes 

podran saludar a S.S.M.M., Melcior, 
Gaspar i Baltasar. Les entrades es 

podran adquirir a gaudeixcabrera.cat. 

Un any més podrem endinsar-nos al món màgic dels 
Reis, gràcies a en Cercatot, l’explorador que ens expli-

carà tota la història dels Reis, així com les vivències del 
seu viatge al món màgic de Ses majestats. 

Reis a casa
Més informació i inscripcions a:
Can Martinet o al 93 737 99 59
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Troba tota la informacio
de les activitats i esdeveniments 
del programa de Nadal a:

www.gaudeixcabrera.cat


