
33 NADAL CULTURAL
Dissabte, 1 de desembre
20:00 h. Concert de Santa Cecília

Dijous, 6 de desembre
17:00 h. Inauguració del Pessebre i de l’Exposició de Joguines a l’Església Vella.

Dissabte, 8 de desembre
11:00 h. Obertura de la Fira de Nadal, Gastronomia i Artesania. Ens acompanyarà 
el Grup de Dolçainers de les Coves.
Durant tot el dia, a la Plaça d’Espanya i als carrers del nucli antic, es podran visitar 
les parades de productes agroalimentaris i les d’artesania.
Les Associacions de Dones Progressistes i Ames de Casa faran una demostra-
ció, només durant el matí, de l’elaboració de diferents productes de la nostra 
Gastronomia Nadalenca: pastissets de moniato i carabassa, prims, farinoses, cócs 
amb codony, cócs amb mel, figues albardades, borraines, bunyols, etc. 
També podrem vore com es fan els cabassos de llata, treballs en pedra, en ferro, 
boixets, brodats a mà, etc.
De 11:30 h. fins a 13:30 h./De 15:30 h. fins a 17:30 h.
L’Associació de Mares i Pares organitzarà diversos Tallers Participatius per als 
xiquets, a la Plaça de l’Església Vella.
13:00 h. Desfilada de Capgrossos pel recinte de la Fira.
18:00 h. Desfilada de Capgrossos pel recinte de la Fira.
19:00 h. Música i Nadales en viu per la Coral de la Unió Musical Covarxina i pels 
xiquets d’Escola.
20:00 h. Clausura de la Fira.

Diumenge, 9 de desembre
11:00 h. Visita a peu al paratge natural “la Moreria”.

Dissabte, 15 de desembre
15:00 h. Curs de “Cuina de Nadal” organitzat per l’Associació de Dones 
Progressistes.
18:30 h. El Col·legi Públic “La Moreria” presentarà el seu “Projecte sobre El 
Cooperativisme”, guanyador del 1r Premi ABACUS 2007, al Saló d’Actes de la 
Caixa Rural.

Dissabte, 22 de desembre
16:30 h. Homenatge a la nostra veïna CARMEN TAUS JOVER, amb motiu del 
seu 100é Aniversari.
18:30 h. A la Pista de la Ravaleta, presentació del Llibre Commemoratiu del 75é 
Aniversari de la Cooperativa Agrària i Caixa Rural “75 anys al teu costat”
Tot seguit, tradicional Sorteig de Nadal per als clients de la Caixa Rural.

Diumenge, 23 de desembre
19:00 h. Concert de Nadal.

Dilluns, 24 de desembre
17:30 h. Arribada del Pare Noel que visitarà els xiquets pels carrers del poble.

Dimecres, 26 de desembre
17:30 h. Cinema per a xiquets/etes al Saló d’Actes de la Caixa Rural.
 

Dijous, 27 de desembre
11:00 h. Muntatge i exhibició d’escalèxtric a la Pista de la Ravaleta.
De 16:00 h a 19:00 h. Campionat de Birles Nadal 2007 per a xiquets/etes, a la 
Pista de la Ravaleta.

Divendres, 28 de desembre
De 16:00 h a 19:00 h. Campionat de Birles Nadal 2007 per a xiquets/etes, a la 
Pista de la Ravaleta.
22:00 h. Les Coves obri el teló. Encetarem el cicle de Teatre per a adults amb 
l’obra “Una odissea de butxaca ”de Tian Gombau i Panchi Vivó, (“EL TEATRE 
DE L’HOME DIBUIXAT”)
Lloc: Saló d’Actes de la Casa de la Cultura.

Dissabte, 29 de desembre
De 16:00 h a 19:00 h. Campionat de Birles Nadal 2007 per xiquets/etes, a la Pista 
de la Ravaleta.
De 17:00 h a 20:00 h. Campionat de Birles Nadal 2007 per a adults, a la Pista de 
la Ravaleta.

Diumenge, 30 de desembre
De 17:00 h a 20:00 h. Campionat de Birles Nadal 2007 per a adults, a la Pista de 
la Ravaleta.

Dimarts, 1 de gener
17:30 h. Cinema per a xiquets/etes al Saló d’Actes de la Caixa Rural.
 

Dimecres, 2 i dijous, 3 de gener
De 11:00 h. a 13:00 h. Tallers de modelat en fang i manualitats per a 
xiquets/etes, a la Pista de la Ravaleta.
De 15:00 h a 18:00 h. Tallers de modelat en fang i manualitats per a xiquets/etes, 
a la Pista de la Ravaleta.

Divendres, 4 de gener
17:00 h. El Carter Reial rebrà els xiquets del poble a la Plaça d’Espanya i recollirà 
les cartes per als Reis Mags d’Orient.

Festa de Sant Antoni al Mas d’En Rieres.
Dissabte, 5 de gener
19:00 h. Cavalcada dels Reis Mags.
20:00 h. Lliurament dels regals per a tots els xiquets/etes a la Pista de la Ravaleta. 
Festa de Sant Antoni al Mas d’En Rieres.

Festa de Sant Antoni a les Coves.
Dissabte, 12 de Gener


