
PROGRAMACIÓ
 2022-2023

Festes 
de nadal
A HOSTALRIC



10 de desembre
De les 10.00h a les 13.00h al Castell d’Hostalric

Cerca del Tió a càrrec de la Regidoria d‘Infància.    
Inscripcions anticipades a l’O�cina de Turisme �ns el 
dia 5 de desembre.

A les 12.00h a la Plaça de Can Llensa                 

Sardanes amb la Principal de la Bisbal i els Saltaires 
d’Hostalric.

A les 17.00h al pavelló 1 de la zona esportiva                  

Festival de patinatge “Un univers per La Marató” 
a càrrec del Club Patí Hostalric.

11 de desembre
De les 10.00h a les 20.00h a la Plaça de la Vila

Mercat de Nadal amb la col·laboració de l‘Associació 
de Comerciants i Empresaris d’Hostalric.

16 de desembre
A les 17.00h i a les 18.30h a la Biblioteca Modest Salse

Taller de manualitats de Nadal a càrrec de la 
biblioteca. Recomanat per a infants a partir de 4 anys. 
Inscripcions anticipades a: biblioteca@hostalric.cat 
630 18 56 86. Places limitades.

17 de desembre
De les 10.00h a les 17.00h a la Plaça dels Bous

IV Mercat solidari a càrrec de l’ Associació de Veïns 
del Nucli Antic d’Hostalric.

A les 17.00h al Centre Cultural Serafí Pitarra

Mostra de dansa “El Nadal Màgic de Disney” a 
càrrec de Mou-T.

18 de desembre
De les 10.00h a les 17.00h a la Plaça dels Bous

IV Mercat solidari a càrrec de l’ Associació de Veïns 
del Nucli Antic d’Hostalric.

A les 18.00h al Centre Cultural Serafí Pitarra

Mostra de dansa: “Les 12 campanades” a càrrec 
d’Studio d’Arts.



21 de desembre
A les 17.00h al Centre Cultural Serafí Pitarra

Concert de Nadal a càrrec de l’Escola Municipal de 
Música d’Hostalric.  

22 de desembre
A les 10.30h a la Biblioteca Modest Salse

Taller de Manga a càrrec de “El Taller del Barri”. 
Recomanat per a infants a partir de 10 anys.               
Inscripcions anticipades a: biblioteca@hostalric.cat - 
630 18 56 86. Places limitades.

23 de desembre
A les 16.30h al Centre Cultural Serafí Pitarra

Espectacle infantil on farem cagar el Tió. 

26 de desembre
10.00h a 13.00h - Places i altres espais del poble

Ruta del patge reial. 10.00h: pl.dels Bous, 11.00h: 
pl.de l’escola, 12.00h: pl.Bisbe Codina.

18.00h - Pavelló 1 de la zona esportiva

Quina de Nadal a càrrec de l’AFA de l’Escola Mare 
de Déu dels Socors.

29 de desembre
De les 16.00h a les 20.00h -Pavelló 1 zona esportiva

Parc de Nadal. Fins a 12 anys.   

16.00h -  Pavelló 1 de la zona esportiva

Taller de fanalets a càrrec de Sandra Brugada.

30 de desembre
De les 16.00h a les 20.00h -Pavelló 1 zona esportiva

Parc de Nadal. Fins a 12 anys.  

31 de desembre
00.30h - Castell d’Hostalric

Revetlla de Cap d’Any a càrrec d’Hostalric és Viu.    
Venda anticipada d’entrades a l’O�cina de Turisme. 
Preu: 12€ amb consumició i bossa cotilló inclosa. 
Places limitades.



1 de gener
17.00h - Castell d’Hostalric (pati d’armes)

Posta de Sol amb audició de sardanes a càrrec 
dels Rossinyolets i xocolatada. Organitza: Adeona i els 
Saltaires d’Hostalric.

4 de gener
A les 16.00h i a les 17.30h a la Domus - Can Llensa

Sons per a nadons a càrrec d’Alquímia Musical. 
Recomanat per a infants entre 0 i 3 anys. Inscripcions 
anticipades a:  biblioteca@hostalric.cat - 630 18 56 86. 
Places limitades.  

5 de gener 
18.00h pels carrers de la vila

Cavalcada de Reis. Recorregut: c/ Girona, av. 
Fortalesa, Via Romana, c. Major, c. Raval i c. Ravalet.

20.00h al Centre Cultural Serafí Pitarra

Recepció dels reis Mags de l’Orient als nens i 
nenes d’Hostalric i rodalies. 

8 de gener
09.00h pels voltants d’Hostalric

VI Marxa Popular Crematorrons.                    
Amb la col·laboració del Futbol Sala Hostalriquenc. 
Inscripcions a l’O�cina de Turisme d’Hostalric. 

18.00h a l’ésgésia de Santa Maria d’Hostalric

Concert de Nadal, un proposta diferent. A 
càrrec de la Comissió del Projecte Pictòric de l’Esglé-
sia amb l’actuació de “4notesclub” i “Quartet 
Terratrèmol”. (Taquilla inversa).          

 



VISITES A HOSTALRIC
LA CASACA DEL CAPITÀ. Visita teatralitzada al  
Castell d’Hostalric. 

27 i 29 de desembre i 3 i 8 de gener a les 11.30h     
(des del Punt d’Informació del Castell). Compra 
d’entrades anticipades a: www.turismehostalric.cat

VISITA AMB LA CLAU DE LA VILA.                            
Al recinte medieval d’Hostalric. 

Del 27 al 30 de desembre i del 2 al 5 de gener de 
les 10.00h a les 14.00h (des de l’O�cina de Turisme). 
Compra d’entrades a: www.turismehostalric.cat           
La visita és gratuïta per a les persones empadronades 
a Hostalric. 

VISITA LLIURE AL CASTELL D’HOSTALRIC

Del 27 al 31 de desembre i del 2 al 5 de gener de 
les 11.00h a les 14.00h.

Compra d’entrades a: www.turismehostalric.cat.  
L’entrada és gratuïta per a les persones empadronades 
a Hostalric. 

 
A partir del dia 7 de gener l’horari d’obertura del 
Castell d’Hostalric i de l’O�cina de Turisme serà 
l’habitual de temporada. Les visites guiades, les 
visites teatralitzades, l’entrada al castell o les 
visites amb la clau de la vila també es duran a 
terme segons els horaris habituals.  Podeu 
consultar-los a www.turismehostalric.cat.
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L’Ajuntament 
d’Hostalric 
us desitja 

bones festes 

L’organització es reserva el dret 

de modi�car la programació 

per causes imprevistes.

Del 21 de desembre al 5 de gener vine     
a la biblioteca Modest Salse a recollir un    
lot de llibres sorpresa en préstec. 
Cal tenir carnet de biblioteca. 


