SANT JULIÀ DE CERDANYOLA
NADAL 2018-2019

- Dimarts dia 4 de desembre
Celebrem Santa Bàrbara (patrona dels miners)


A ¾ d’11 del matí Missa amb ofrena a la verge i sortint de missa, petit
piscolabis al Local Social de l'Ajuntament.

- Dissabte 8 de desembre –

FIRA-FAIA –

A partir de les 4 de la tarda Obertura de la fira d’artesans a la Plaça de l’Església.
A les 17:00 Descoberta de la placa dels col·laboradors amb l’escultura de la Fia-Faia i repartiment
dels mocadors commemoratiu.
A les 17:30 Presentació del conte de la Fia-Faia a càrrec de l’editorial Mediterrània, l’historiador
Xavier Pedrals, autor del text i el ninotaire Kap, autor de les il·lustracions.
A les 18:00 Entrega de premis del concurs de Fotografia de la Fia-Faia
Tot seguit: Taller demostratiu de construcció d’una Fia-Faia (A càrrec dels nens/es de l’escola
l’Albiol i del poble, amb l’ajuda de pares, avis, tiets ...)
A les 18:30 Presentació del Ball de les 3 parts recuperat per La Berguedana de Folklore Total.
Tot seguit: Encesa de la Fia-Faia, Repic de campanes cantada de la cançó de la Fia-Faia i Ball al
voltant del foc, acompanyats amb la música de la Berguedana de Folklore total i dels alumnes de
l’escola Folk del Pirineu.
Per acabar: Tast de formatge amb codonyat i vi de missa (A càrrec del grup de gent gran del centre
cívic, l’escola l’Albiol i l’Ajuntament)

- Dissabte 8 de desembre
Música en directe, Sessió Discoteca ... a càrrec del grup de
joves del poble ”La Trempera” (Programes a part)
 A partir de les 22:00 al Local Social de l’Ajuntament

- Diumenge 9 de desembre - Activitat per La Marató –
Caminada solidària.
Inscripcions: 5€
Sortida a les 10:00 de davant de l’Ajuntament.

- Diumenge 9 de desembre – Petit vermut musical –
 A les 12:00 al Bar La Marieta
Els alumnes de l’Escola Folk del Pirineu presentaran la peça “Ball
d’homenatge”

- Diumenge dia 16 de desembre
FESTIVAL DE NADAL
 A les 17:00 Festival de Nadal protagonitzat pels alumnes de l'Escola l'Albiol de
Sant Julià de Cerdanyola, al Local Social de l'Ajuntament.

-

Dilluns dia 24 de desembre
 A les 18:00 h. “La

Fia-Faia”

Acabant de cremar les Faies, tast de pa torrat amb allioli de codony i cava per a
tothom.

 A les 2/4 de 10 del vespre MISSA

DEL GALL.

Sortint de la Missa del Gall, cantada de Nadales.

Organitza i col·labora: L’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola, l'Escola l'Albiol, Comerços i Industrials de
Cerdanyola i dels pobles veïns, JAB Berga, La Parròquia.

SANT JULIÀ DE CERDANYOLA
NADAL 2018-2019

- Dimarts dia 25 de desembre
 A les 17:30 "XVIa. Kina"
Molts regals i magnífics premis a línia i quina.

- Dissabte dia 29 de desembre
 Vine a fer el teu FANALET DE REIS
A les 11:00 h. al Local Social de l’Ajuntament

- Dissabte dia 29 de desembre
Visita del Patge de SSMM els Reis de l’Orient
 A les 17:30 h. al Local Social de l’Ajuntament

- Diumenge dia 30 de desembre
Concert de NADAL amb el grup coral “En clau de Bages”
 A les 18:30 h. a l’Església

- Dilluns dia 31 de desembre
 A les 9 del vespre
SOPAR DE CAP D’ANY al Local Social de l’Ajuntament.
Seguidament ball i gresca.
(Venda de tiquets a les botigues i bars del poble)

- Dissabte dia 5 de gener
3a Cursa de Reis Sant Julià de Cerdanyola
Cursa Popular mixta (asfalt i muntanya)

11:00 cursa de 5km. (a partir de 13 anys)
11:00 Caminada de 5km. (apte per tothom)
12:00 cursa infantil (fins a 12 anys)

Informació i inscripcions: jabberga.com
- Dissabte dia 5 de gener
VISITA DE SSMM ELS REIS DE L’ORIENT.
 Arribada a 3/4 de 6 de la tarda al Pont del Molí
Pregó i repartiment de caramels a l’Església i seguidament entrega de regals al
Local Social de l’Ajuntament.

NOTA.- Com tothom sap el 24 de desembre a la nit hi ha gent que es queda a la
plaça de l’Església a esperar la sortida del sol, hi ha la tradició de voltar pel poble
arreplegant tot el què es troba i portar-ho a la plaça.
Per evitar que la gent s’enfadi voldríem recordar algunes “normes” no escrites:
- Les coses que es recullen són per fer broma i no s’han d’espatllar.
- No es recullen coses de cases tancades/buides, perquè després ningú va a recollir
aquests objectes a la plaça.
- Quan la gent deixa galetes o begudes es porten a la plaça i no s’agafa res més que el
què s’ha deixat.
GAUDIM DE LES FESTES I TRADICIONS
AMB HARMONIA I CIVISME.
BON NADAL !!!
Organitza i col·labora: L’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola, l'Escola l'Albiol, Comerços i Industrials de
Cerdanyola i dels pobles veïns, JAB Berga, La Parròquia.

