
Nadal 

2022-2023

Pessebres i
exposicions 
37a Exposició de Pessebres
Del 17 de desembre al 15 de gener 
La Carbonera
Horari: de 17 a 20.30 h (el dia de Nadal, tancat). 
Inauguració: el 17 de desembre, a les 19.30 h.

Pessebre de l’Ajuntament
Del 15 de desembre al 7 de gener
Entrada de l’Ajuntament de Girona

Exposició de fanalets
29è concurs "Fem un fanalet per anar a 
esperar els Reis"
Del 21 de desembre al 9 de gener
Entrada de l'Ajuntament de Girona

33è Concurs de Pessebres
Aquest any, persones particulars, entitats o col·lec-
tius podreu participar al concurs de pessebres 
enviant fotografies del vostre pessebre a 
participacio@ajgirona.cat abans del 27 de desembre.  
Consulteu a www.girona.cat/nadal/concursos les 
bases d’aquest concurs.   

Els Reis d’Orient
Bústies i patges reials a diferents 
3 i 4 de gener d’11 a 13h i de 17 a 19h, a diferents 
barris de la ciutat

Actuacions de les comitives reials
5 de gener, d’11 a 12.45h, a diferents barris de la ciutat.
A les 12.45, hi haurà dues precavalcades des del 
parc Central i des de la plaça del Vi fins al campa-
ment reial.  

Campament reial
5 de gener, de 16 a 18h, al Camp de Mart

Cavalcada de Reis
5 de gener
18 h Cavalcada des del Camp de Mart fins a La Copa
19.45 h Acte final a La Copa

Consulteu al web tota la informació actualitzada 
sobre les ubicacions de les bústies reials i les actua-
cions de les comitives i recorreguts de les cavalcades: 
www.girona.cat/nadal
 

www.girona.cat/nadal
@girona_cat ajuntamentdegirona
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El tió 
La festa del tió
10 de desembre, als jardins de les Pedreres
16 h Inici dels tallers relacionats amb el tió
16.30 h Fem cagar el tió
17 h Xocolatada popular
17.30 h Actuació del grup Ding Dang Rock
19 h Fi de festa

Tió als barris
Vila-roja (Pavelló de Vila-roja)
Dimecres 14 de desembre, de 16 a 20 h

Can Gibert del Pla (Plaça de Pere Calders)
Dijous 15 de desembre, de 16 a 22 h

Devesa-Güell (Plaça de Miquel de Palol)
Dissabte 17 de desembre, a partir de les 19 h

Santa Eugènia (C. de Baix, davant de Can Ninetes)
Dimarts 20 de desembre, a partir de les 16 h

Pont Major (Plaça de l'Om)
Dimecres 21 de desembre, de 16.30 a 19 h
També hi haurà taller de tions

Palau-sacosta (C. dels Jocs Olímpics, 4)
Dijous 22 de desembre, durant tot el dia

Tallers de tions
Taialà- Germans Sàbat (C. Mas Catofa)
Dissabte 17 de desembre, de 10.30 a 12.30 h

Santa Eugènia del Ter (Plaça de Santa Eugènia)
Dissabte 17 de desembre, de 16 a 18 h

Vila-roja (Centre Cívic Onyar)
Dissabte 17 de desembre, de 17 a 19 h

Montilivi (Plaça de Ciutat de Figueres)
Dissabte 17 de desembre, de 10.30 a 12.30 h

Can Gibert del Pla (Plaça de Pere Calders)
Diumenge 18 de desembre, de 10.30 a 12.30 h

Torre Gironella (Local Social)
Dimecres 21 de desembre, de 16.30 a 19 h

Altres activitats del tió
Arribada del tió de Nadal a Sant Narcís
Dijous 8 de desembre, a partir de les 11 h
Plaça de l’Assumpció

Festa del tió a Fontajau
Divendres 17 de desembre, a partir de les 16.30 h
Parc de la Guingueta de Fontajau

Festa del tió al Mercadal
Dijous 22 de desembre, a partir de les 15 h
Plaça de Santa Susanna

Festa del tió a Germans Sàbat
Divendres 23 de desembre, a partir de les 16 h
Plaça de Germans Sàbat

6 museus per Nadal
Tallers infantils als museus de la ciutat
Consulteu al web www.girona.cat/nadal tota la 
informació de cada taller i com fer les inscripcions.

Museu d’Història de Girona
Taller de llufes amb la imatgeria gironina
28 de desembre, d’11.30 a 13 h [Edat: de 3 a 12 anys]

Taller de fanalets amb l’Àliga de la ciutat
4 de gener, d’11.30 a 13 h [Edat: de 3 a 12 anys]

Museu d’Història dels Jueus
“Crea i decora el teu rotlle de pergamí”
27 de desembre i 2 de gener, a les 11.30 h

Museu del Cinema
“Postals de llum. Descobreix la màgia de la 
fotografia a través del blau”
23 de desembre i 5 de gener, d’11.30 a 13 h
[Edat: de 7 a 12 anys]

Casa Masó
“La Liliana i els follets. Postals de conte”
27 de desembre i 3 de gener, d’11.30 a 13 h
[Edat: de 4 a 12 anys]

MAC-Girona
“El misteri de la rosassa”
29 de desembre i  4 de gener, a les 11.30 h
[Edat: de 5 a 10 anys]

Museu d’Art de Girona 
“Guarnim el bastó de fer cagar el tió”
22 de desembre, a les 11.30 h [Edat: de 4 a 12 anys]

 “Fem llum, que arriben els reis!”
3 de gener, a les 11.30 h [Edat: de 4 a 12 anys]

A més a més
Pista de gel i tobogan de gel
Del 23 de desembre al 8 de gener
De 10 a 21 h
Horaris especials: 24 i 31 de desembre, de 10 a 19 h / 25 
de desembre, tancat / 5 de gener, de 10 a 14 h / 1 i 6 de 
gener, de 16 a 21 h
Palau de Fires de Girona

Mercat de Nadal
Del 25 de novembre al 5 de gener 
De 10 a 21 h 
(Els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener romandrà tancat) 
Plaça de la Independència

Cercaviles nadalenques amb la Marxing 
Band
Divendres 30 de desembre, a les 17.30 h
Cercavila a peu des de la plaça de Sant Feliu fins 
a la plaça de Miquel de Palol.

Dimarts 3 de gener
17 h Cercavila a peu des de la plaça d'Empúries 
fins a la plaça de l'Assumpció.
18 h Arribada del patge reial a la plaça de 
l’Assumpció i, tot seguit, xocolatada. 
Organitzat per l’Associació de Veïns del barri de Sant Narcís. 

Nadal als centres cívics de Girona
Tallers, quines, actuacions musicals, espectacles 
i activitats per a tots els públics. 
Consulteu tota la programació dels centres cívics 
a www.girona.cat/ccivics

Lleuresport
Parc Infantil de Nadal
Del 27 al 30 de desembre, de 15.30 a 20.30 h.
Complex Esportiu GEiEG Sant Narcís.
Consulteu la programació d’espectacles al web: 
www.girona.cat/lleuresport

Passejada i Pastorets amb la Mula Baba
Dilluns 26 de desembre
11 h Passejada des de la plaça de la Independèn-
cia fins a la plaça del Pallol.
12 h Titelles. Representació d'una versió lliure d'Els 
Pastorets de Josep M. Folch i Torres a la plaça del 
Pallol
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