
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT 
“DESMUNTANT EL LLIBRET MUNICIPAL DE LA PROGRAMACIÓ DE NADAL” 

 
Temes a tractar 
 
Encesa de llums 
Cada any l’encesa de la il·luminació decorativa dels carrers de la ciutat dóna el tret de sortida a les 
activitats nadalenques gironines. L’acte de l’encesa es fa a la plaça de Catalunya, on s’instal·la un 
gran arbre de Nadal il·luminat durant les festes. 
 
Música 
Durant el desembre i principis de gener, els concerts, sobretot de corals i nadales, tant en 
equipaments culturals com al carrer, són protagonistes musicals del Nadal.  
 
Activitats infantils i familiars 
Els infants són els principals destinataris de les activitats que es programen per Nadal i que van 
des de tallers de llufes i tions fins a la penjada del Tarlà. 
 
Espectacles i “Els Pastorets” 
El Gran Circ de Nadal de Girona, espectacles de titelles o els tradicionals “Els Pastorets” són 
algunes de les activitats que es poden fer per les festes nadalenques. 
 
Tradicions 
El Nadal és, en definitiva, les tradicions que en formen part: menjar escudella i carn d’olla el dia 25 
de desembre i canelons per Sant Esteve, fer llufes i fanalets, cagar el tió, escriure postals de 
Nadal, dir el vers dalt de la cadira, comptar els nassos de l’Home dels Nassos el dia 31 de 
desembre o escoltar les campanades d’Any Nou en són només unes quantes. 
 
Pessebres 
Els pessebres, siguin més clàssics o més moderns, són un imprescindible de les llars durant el 
Nadal. Els pessebres vivents han esdevingut també un referent de les festes nadalenques en 
molts municipis catalans.  
 
Esport 
Les activitats esportives s’han convertit en una constant de la vida a la ciutat. Per Nadal, la pista 
de gel, el Lleuresport o la Cursa de Sant Silvestre són algunes de les propostes que permetran la 
pràctica esportiva a la ciutat aquests dies. 
 
Quines i concursos 
Els grans de blat de moro o els cigrons són les eines utilitzades per tapar els números dels 
cartrons que van cantant a les quines populars per les dates de Nadal.  
 
Fires i mercats 
Els avets, les nadales i els pessebres són els productes estrella de les fires i els mercats de Nadal. 
 
Cavalcada de Reis 
La Cavalcada de Reis té lloc cada 5 de gener. Els patges i algunes comparses precedeixen les 
carrosses que transporten els Reis de l’Orient: Melcior, Gaspar i Baltasar. El fanalet, el 
campament o el tortell de Reis són elements típics que acompanyen el dia més màgic de l’any. 
 
Requisits de les il·lustracions pel llibret de la publicació de Nadal 
 

- Les il·lustracions en format DIN A4 poden ser en horitzontal o en vertical. 
 
- Les il·lustracions han de ser en color.  

 
- La tècnica és lliure. 


