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Full Informatiu 

 
 
 
 
 

Benvolguts associats : Ens posem de nou en contacte amb vosaltres per a informar-vos de les activitats que la nostra 

entitat portarà a terme durant aquestes festes de Nadal, Cap d’Any. Activitats a les quals esperem la vostra 

participació. 

 

 

AGENDA 

 
- 20 de desembre, EXPOSICIÓ : Els Pastorets: Una història de passat, present i futur. 
- 24 de desembre a les 23:30 Missa del Gall a l’Ermita de sant Magí, al Portal del Carro. 
- 3 i 4 de gener a les 18:30, al Teatre Metropol: ELS PASTORETS. 
- Presentació llibre Centenari 

 
 

NOTÍCIES 

• EXPOSICIÓ : Els Pastorets: Una història de passat, present i futur. 
Els joves de la secció de teatre us han preparat un interesant exposició qu ha ben segur us agradarà. 
La inauguració serà el divendres dia 20 de desembre a les 19 hores al teatre Metropol. 
Romandrà oberta els dies de les representacions dels Pastorets i a les hores que funcionin les guixetes per recollir 
les entrades. 
 

 
 
 
 

• MISSA  DEL  GALL 
Com cada any, l’Associació La Salle celebrarà a la Capella de Sant Magí  del Portal del Carro de la nostra ciutat, la 
tradicional i solemne “ MISSA  del  GALL  de la Nit de Nadal “. A les 23:30 h per a cantar nadales i escoltar lectures 
pròpies de la nit nadalenca, i a les 24:00 h per a celebrar l’Eucaristia (Missa del Gall), ens reunirem amb els 
nostres germans de la Confraria de Sant Magí per a tots junts celebrar el Naixement de l’Infant Jesús, la vinguda de 
Déu fet home per a redimir el món.  HI SOU TOTS CONVIDATS !!  Recordeu que som una entitat d’arrel cristiana i 
cal donar testimoni de la nostra fe. 
També com sempre, després de la Missa, per a felicitar-nos el Nadal, ens aplegarem al voltant de la taula per a 
degustar la tradicional xocolata desfeta i coca dolça. 

TROVAREU TOTA LA INFORMACIÓ MÉS PROPERA EN AQUEST FULL: AGENDA, NOTÍCIES, DADES, 
OBSERVACIONS... SI VOLEU APROFONDIR MÉS VISITEU LA VOSTRA WEB: www.lasalletgn.cat 

 

http://www.lasalletgn.cat/


 

 

• ELS  PASTORETS  de l’ASSOCIACIÓ  LA SALLE 
Enguany tornem al Teatre Metropol (lloc on es representaven les funcions d’aquesta obra), l’equip de teatre de 
l’Associació torna a ‘casa’, per a fer la representació dels Pastorets. També tornarem a fer les dos representacions 
tradicionals. En Teatre Metropol ja està arreglat. 
Les dates són: el 3 i 4 de gener de 2020, a les 18:30 h al Teatre Metropol. 
Com sempre trobareu, annex a aquest Full, els vals descompte en el preu de l’entrada d’adult (dos vals per 
associat).  Podeu adquirir les entrades a les taquilles del Teatre Tarragona, o bé per internet (TarracoTiket). 
Presentant els vals descompte adjunts, obtindreu la corresponent bonificació de l’entrada d’adult.  
 
 

ACTES DEL CENTENARI: 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DEL CENTENARI 
Ja està fet, solament ens queda quadrar dates amb el nostre benvolgut associat Fra Octavi Vila Mayo, Pare Abad 
de Santa Maria de Poblet, que serà el presentador i presidirà la Missa. 
Us mantindrem informats. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


