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25 de desembre | 12 del migdia
Local Social de la Guàrdia d’Urgell

Visita del Patge Reial per recollir les cartes dels
nens i nenes de la Guàrdia

MuNICIPI de TORNABOUS

Festes de nadal 2019
13 de desembre | De 5 a 7 de la tarda
Plaça de la Vila de Tornabous

Venda de vesc i de flors de Nadal, a benefici de
la Marató de TV3
Organitzat per l’AMPA de l’Escola Espígol

28 de desembre, durant tot el matí

Descobreix la ciutat ibèrica del Molí d’Espígol
10 del matí a 1 del migdia | Jornada de portes obertes
11 del matí | Tast de productes de l’agrobotiga De Gust
12 del migdia | Visita guiada al jaciment
Amb la col·laboració d’Iber, l'Agència Catalana del Patrimoni
Cultural de la Generalitat de Catalunya i De Gust
29 de desembre | 4 de la tarda
Local del Cine de Tornabous

Arribada del patge Alí Patxà per recollir les
cartes dels nens i nenes de Tornabous
4 de gener | 7 del vespre
Església de Santa Cecília del Tarròs

Concert de música tradicional amb el grup
«La Ruta de les Estrelles»
Patrocinat per l’Institut d’Estudis Ilerdencs

disseny @sobreelterreny

14 de desembre | 2/4 de 9 del vespre
Plaça de la Vila de Tornabous

Berenar solidari a benefici de la Marató de TV3
Organitzat per l’Associació de Dones l’Esperança
17 i 18 de desembre | 1 del migdia i 5 de la tarda
Plaça de la Vila de Tornabous

Parada d’ornaments nadalencs fets pels
nens i nenes, a benefici de la Marató de TV3
Organitzat per l’Escola Espígol

23 de desembre | 6 de la tarda
Sala Salvador Seguí de Tornabous

4 de gener | 1/4 de 9 del vespre
Escoles Velles del Tarròs

Torronada popular del municipi
Organitzada per l’associació Santa Cecília del Tarròs

Amb el suport del Consell Comarcal de l’Urgell

5 de gener
3/4 de 6 de la tarda | Raval del Molí, del Tarròs.
1/4 de 8 del vespre | Plaça Salvador Seguí, de Tornabous.
2/4 de 8 del vespre | Local social de la Guàrdia d’Urgell.

24 de desembre
5 de la tarda | Santa Maria de la Guàrdia d’Urgell
6 de la tarda | Santa Cecília del Tarròs
2/4 de 9 del vespre | Santa Maria de Tornabous

7 de gener | De 6 de la tarda a 9 del vespre
Consultori Mèdic de Tornabous

Taller de cuina «Aperitius i postres saludables
de Nadal»

Missa del Gall

Rebuda de la Comitiva Reial i Cavalcades als
pobles de municipi

Vine a donar sang!

#quefemMTb EL TARRÒS / L A GUÀRDIA D’URGELL / TORNABOUS

el teu municipi a la xarxa a tornabous.cat

