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Benvolguts associats ens posem de nou en contacte amb vosaltres per 
a comunicar-vos les activitats d’aquest més de desembre, a les quals 
la nostra associació hi prendrà part, o bé les organitzarà, i a les quals 
esteu convidats. Esperem que hi participeu amb ganes. 

 

CONCERT DE NADAL  

 

El proper dissabte, dia 17 de desembre, a les 20:00 h.  A l’església 
de Sant Agustí (c/Rambla Vella), tindrà lloc el CONCERT DE NADAL  
de l’Associació, a càrrec del grup Estudi de Música-Associació La 
Salle, que ens faran reviure melodies entranyables pròpies d’aquestes 
dates. 
 

CELEBRACIÓ DEL CENTENARI DE L’OBRA REATRAL DE JOSEP 

M FOLCH I TORRES, “ELS PASTORETS”. 

 
Enguany celebrem el centenari de la creació, per part de l’escriptor 
Josep Maria Folch i Torres, de la seva popular obra de teatre “ELS 
PASTORETS”. Peça per excel·lència del repertori teatral nadalenc, les 
seves representacions han omplert el Nadal lasal·lià des de fa moltes 
dècades.  
 

El dia 22 de desembre, dijous, a les 20:00 h, al vestíbul del Teatre 

Metropol (Rambla Nova), commemorarem aquesta efemèride amb un acte institucional de 
reconeixement a l’obra, al grup de teatre, a la trajectòria de les representacions, i a les persones que 
ho han fet possible.  
 
Us hi esperem !!  Són els nostres estimats Pastorets !!  No hi falteu !!. L’acte anirà de la següent 
manera: 

 

1.- Inauguració de l'exposició al vestíbul. 

2.- Projecció de "Les pel·lícules dels Pastorets" Un recull d'imatges dels Pastorets des de 

l'any 1970 fins al 2014, representats a Ràdio Tarragona, al Metropol d'abans de tancar, a Caixa 

Tarragona i al nou Metropol.. 
 
 

MISSA  DEL  GALL 

 

El dia 24 de desembre, dissabte a la nit, rememorarem el naixement de l’Infant Jesús amb la 

tradicional MISSA DEL GALL de la Nit de Nadal.  A les 23:30 h ens retrobarem a l’Ermita del Portal 

del Carro (Sant MAGÍ), per a cantar nadales i escoltar lectures apropiades del temps litúrgic nadalenc. 

A les 24:00 h donarem pas a la Celebració Eucarística pròpia de la Nit de Nadal, la MISSA DEL 

GALL.  Lasal·lians i confrares de Sant Magí ens aplegarem al voltant de l’altar per a celebrar el 
naixement de Déu nostre Senyor. Acabada la Missa i l’adoració a l’Infant Jesús, com cada any, ens 
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Centenari Folch i Torres 

 

Missa del Gall 

 

Els Pastorets 

 

Carter Reial 

 

Festa de Reis 

 

Loteria de l’Associació 

 



 

reunirem al local de la Confraria de Sant Magí, per a degustar la tradicional i reconfortant xocolata 
desfeta amb coca dolça. 
 

ELS PASTORETS 

 
Les tradicionals representacions teatrals d’aquesta obra centenària arriben enguany pels vols de 

Nadal. Efectivament, just passada la festivitat de Sant Esteve, els dies 27 i 28 de desembre, a les 

18:30 h, al Teatre METROPOL, el Grup de Teatre de l’Associació La Salle interpretarà amb tota la 
il·lusió les dues funcions d’aquesta peça nadalenca, que cada any fa les delícies de petits i grans per 
a aquestes dates. Annex a aquest FULL hi trobareu els vals descompte que cada any aporta 
l’Associació i que podreu bescanviar a la guixeta del teatre. 

 

CARTER  REIAL  DE SES  MAJESTATS  ELS  REIS  MAGS  D’ORIENT. 

 

Com cada any el CARTER REIAL de ses MAJESTATS ens visitarà al vestíbul del Teatre Metropol, 

els dies 27 i 28 de desembre, a les 20:30 h, just acabar les representacions dels Pastorets.  Tots 
els nens i nenes que així ho vulgueu, podreu passar a lliurar en mà la vostra Carta als Reis  a l’enviat 
de Melcior, Gaspar i Baltasar. El CARTER REIAL les recollirà totes i les farà arribar puntualment a ses 

Majestats. No hi falteu,  i sobretot NO US DEIXEU LA CARTA A CASA !! , el CARTER REIAL us 

espera !!. 
 

FESTA  DE  REIS DE L’ASSOCIACIÓ  LA SALLE 

 

La nit del dia 5 de gener, dijous, ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar, ens tornaran a visitar per 
a lliurar els regals als nens i nenes que els hi han fet arribar les seves cartes. Gaudirem de la 

companyia de ses Majestats els Reis Mags d’Orient de 20:00 h a 22:00 h al local de la nostra 
Associació (c/Méndez Núñez, 14 bis, 2º). Com cada any venen carregats de regals i saben que els 
lasal·lians els esperem amb il·lusió. No hi falteu !!  En el FULL adjunt hi trobareu tota la informació per 
a poder participar a la FESTA de REIS. Llegiu-lo amb atenció, és important. 

 

LOTERIA DE NADAL DE L’ASSOCIACIÓ LA SALLE. LOTERIA DE NADAL DE L’ONG PROIDE, I 

ARTESANIA DE PROIDE PER A REGALAR. 

 

Recordar-vos novament que fins el dia 16 de desembre, divendres, podreu trobar (si no s’ha 

esgotat), participacions de la LOTERIA de NADAL de l’ASSOCIACIÓ LA SALLE, i també 

participacions de la LOTERIA de NADAL de l’ONG PROIDE (l’ONG de La Salle).   Repasseu el 
FULL INFORMATIU del mes passat (Novembre 2016) on trobareu la llista de comerços on les podreu 

adquirir si encara no en teniu.  Recordar-vos també, que els dilluns, dies 12 i 19 de desembre, de 

19:00 h a 21:00 h podreu adquirir articles d’artesania i samarretes de PROIDE per a fer un regal 

solidari per Nadal. 
 

L’Associació La Salle Tarragona us desitja a tots unes Bones Festes de Nadal, Cap d’Any i Reis 

plenes de felicitat, de pau, de solidaritat, i que els valors cristians que flueixen d’aquestes 

festivitats, omplin els vostres cors i us acompanyin sempre. 

Els vals descompte, el Cartell dels Pastorets ho podeu trobar a la web www.lasalletgn.cat 

en l’apartat BAIXA’T. 
 

HO TROBAREU A LA WEB www.lasalletgn.cat EN L’APARTAT BAIXA’T. 
 

http://www.lasalletgn.cat/
http://www.lasalletgn.cat/

