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Entrades 
per al concert

Les persones que tenien 
entrades per al concert 
que estava previst durant 
la Fira del Vent 
les mantenen. 

Tanmateix, se’ls trucarà a 
partir de dilluns dia 14 
per a reconfirmar-les.

Les localitats disponibles es 
podran reservar a partir del 
dia 21 de desembre.

Entrades per 
al contacontes 
i per a l’espectacle 
infantil
Només podran reservar 
entrades les persones 
residents al Pla.

Les reserves s’atendran a par-
tir del dia 10 de desembre.

Si es fan per telèfon, caldrà 
passar per les oficines de 
l’Ajuntament a recollir els 
tiquets corresponents.

Horari: Als matins de dilluns a 
divendres de 10:00 a 13:30 h.

i a les tardes de dilluns a 
dijous de 18:00 a 20:00 h. 



 FINS AL 24  
 DE DESEMBRE 
Període per a 
presentar-se 
al Concurs 
infantil de dibuixos 
de Nadal.
Les inscripcions es poden 
formalitzar a les oficines 
de l’Ajuntament en horari 
d’atenció al públic. 

 DIJOUS, 17  
 DE DESEMBRE 
18:00 h.
A la plaça de la Vila 
Cantada de 
nadales, encesa 
oficial dels llums 
de l’arbre de Nadal 
i homenatge al 
personal sanitari i 
a les víctimes del 
Covid-19.
Aquest consistirà en 
la lectura d’un missatge 
i en el llançament de globus.

Amb la participació  de la 
Coral infantil de l’Escola Sant 
Ramon.

En aquest acte està previst 
que no hi hagi públic. 
Tanmateix, es retransmetrà 
en directe per Facebook 
Live des de la pàgina de 
l’Ajuntament per tal que 
tothom qui vulgui el pugui 
seguir.

Patge Reial  
telemàtic.
Del 14 al 23 de desembre els 
infants que ho desitgin es 
podran apuntar a l’agenda 
del Patge (a l’Ajuntament, en 
horari d’atenció al públic). 
Finalitzat el termini, no 
s’admetran més cites ja que 
el Patge Reial necessita temps 
per a organitzar-se.

Els seus ajudants es posaran en 
contacte amb vosaltres el ma-
teix dia 27 de desembre i, uns 
quinze minuts abans de l’hora 
concertada, us faran arribar 
un enllaç per tal d’establir una 
videotrucada amb el Patge i 
amb algun/a monitor/a del 
Catesplai. Aquesta tindrà una 
durada d’uns deu minuts, per 
la qual cosa us preguem que 
sigueu breus i concisos, ja que 
serà compartida amb d’altres 
infants.

 DIVENDRES,   
 1  DE GENER 
12:30 h. A l’Església 
de l’Assumpció 
Missa solemne 
del Santíssim 
Nom de Jesús.

 DISSABTE,  
 2 DE GENER 
20:00 h. A l’Església 
de l’Assumpció
Missa del Diumenge 
II després de Nadal.

 DIUMENGE, 20  
 DE DESEMBRE  
18:00 h. Al Centre Cívic 
Contes de Nadal 
de les germanes 
Baldufa. 
A càrrec de la companyia 
Tanaka Teatre.

Entrada gratuïta amb reserva 
prèvia (aforament limitat: 
només es facilitaran dues 
entrades d’adult per família).

 DILLUNS, 21  
 DE DESEMBRE 
 (I FINS EL DIA 25 
 DE DESEMBRE) 
Lliurament de 
cartes al Patge Reial. 
Abans de lliurar la vostra 
carta haureu de reviure tota 
la força i la il·lusió del Nadal 
superant diferents proves que 
podreu trobar al nucli urbà. 
Només així podreu saber en 
quin forat de la bústia s’ha de 
posar la carta (només un d’ells 
l’adreça als Reis). 

La primera la trobareu a les 
xarxes del Catesplai Planenc 
i de l’Ajuntament. Haureu 
d’escanejar el codi QR que 
s’hi publicarà per veure on 
s’inicia l’activitat. Un cop allí, 
haureu de realitzar el que 
se us demani i, aleshores, 
escanejar el codi QR que 
hi trobareu per anar a la 
ubicació següent. I així fins 
a sis reptes en total. Un cop 
acabada cada prova caldrà 
etiquetar-la  #reisplanencs.

 DIJOUS, 24 
 DE DESEMBRE 
20:00 h. A l’Església 
de l’Assumpció 
Missa del Gall.
Després de Missa, la Coral 
Parroquial oferirà un breu 
concert.

 

 DIVENDRES, 25  
 DE DESEMBRE 
12:00 h. A l’Església 
de l’Assumpció 
Missa solemne 
de la Nativitat del 
Senyor.

 DISSABTE, 26  
 DE DESEMBRE 
12:00 h. A l’Església 
de l’Assumpció 
Missa solemne 
de Sant Esteve.

 DIUMENGE,  
 27 DE DESEMBRE 
12:30 h. A l’Església 
de l’Assumpció
Missa de 
la Festa de la  
Sagrada Família. 

 DIUMENGE, 3  
 I DILLUNS,  
 4 DE GENER 
De 20:30 a 21:30 h.  
Al Centre Cívic.
Encàrrecs 
al Reis d’Orient.
Enguany els Reis faran servir 
una logística especial i la con-
vocatòria d’aquests dos dies 
només és per a informar-ne a 
les persones interessades.

 DIMARTS, 5  
 DE GENER 
17:00 h.
Arribada de S. M. 
els Reis de l’Orient, 
cavalcada i 
repartiment 
de joguines per 
les cases.
La comitiva passarà per tots 
els carrers que siguin accessi-
bles i ho permetin.

Uns dies abans se’n publicarà 
la llista completa. Es demana 
als habitants dels carrers per 
on circuli que l’observin des 
de balcons, finestres o por-
tals. A les persones que viuen 
a carrers per on no passi, 
se’ls aconsella que s’acostin 
a veure-la des del punt del 
recorregut que els quedi més 
a prop de casa, sempre que 
mantinguin la distància de 
seguretat i portin mascare-
ta. Per tal que no calgui ser 
molta estona al carrer, un 
cotxe s’acostarà per avisar, 
amb un senyal acústic, quan 
la Cavalcada sigui a prop.

 DIMECRES,  
 6 DE GENER 
12:30 h. A l’Església 
de l’Assumpció
Missa de la 
Solemnitat de 
l’Epifania 
del Senyor.

18:00-20:00 h. 
Al Centre Cívic. 
Concert a càrrec 
de l’orquestra 
La Nova Blanes.
Entrada gratuïta amb 
reserva prèvia (aforament 
limitat).

 DIJOUS, 7  
 DE GENER 
12:00 h. A l’Església 
de Sant Ramon
Missa Solemne 
de Sant Ramon de 
Penyafort.

17:30 h.  
Al Centre Cívic.
Espectacle 
infantil: Akäshia, 
el viatge de la 
llum, a càrrec d’El 
Cau de l’Unicorn.
Espectacle de titelles. 
Abans de començar 
l’espectacle es lliuraran els 
premis del Concurs infantil 
de dibuixos de Nadal.
Entrada gratuïta amb 
reserva prèvia (aforament 
limitat: només es facilitaran 
dues entrades d’adult per 
família).


