Castellserà
ORGANITZA:
COL·LABORA:

Comissió de festes Ajuntament de Castellserà
Judit Olid
Fleca i pastisseria La Ginesta

FESTES DE NADAL
DESEMBRE 2020 - GENER 2021

INFORMACIÓ A TENIR EN COMPTE PER DUR A TERME LES ACTIVITATS

DILLUNS 28 DE DESEMBRE

D'AQUEST NADAL 2020 TAN ATÍPIC:

19.00h-20.00h- Masterclass dance comercial per nens.
20.00h a 21.00h- Masterclass de zumba per a tothom.

Totes les activitats presencials requereixen inscripció prèvia, ja sigui a

Organitzat per Judit Olid en benefici a la Marató. Al poliesportiu.

través dels formularis que trobareu a la pàgina web o trucant a les

Preu- 3€.

oficines de l'Ajuntament 973 61 00 05.
DILLUNS 28 I DIMARTS 29 DE DESEMBRE

Totes les activitats presencials es realitzaran a l'aire lliure i amb totes
les mesures de seguretat. És a dir, mascareta, desinfecció amb gel
hidroalcohòlic i distància de seguretat.

17.00h | 19.00h - Contes i propostes nadalenques via Instagram live.
S'explicaran contes de Nadal o s'ensenyarà alguna manualitat a través
del directe d'Instagram.

ACTIVITATS
DIUMENGE 3 DE GENER

DIUMENGE 20 DE DESEMBRE
10.00h - La Marató.

Esmorzar solidari a la plaça del Sitjar. Xocolata

desfeta amb pa torrat en benefici a La Marató.
DIJOUS 24 DE DESEMBRE
20.00h - Missa del gall.

11.30h - Recollida de cartes del Patge Faruk.
La recollida es farà a la Plaça Sitjar amb franges horàries i amb
inscripció prèvia.
DIMARTS 5 DE GENER

DIVENDRES 25 DE DESEMBRE

18.30h - Arribada de SSMM els Reis Mags d'Orient a la Creueta, des d'on

11.00h - Missa del gall.

faran els discursos.

DIUMENGE 27 DE DESEMBRE

Totes aquelles persones interessades en què els reis passin per casa, es

12.00h - Espectacle del centre de Titelles "El petit elefant" i cagada del

farà una reunió informativa de forma telemàtica el dia 28 de desembre

tió.

a les 20.00h. El link per poder assistir a la reunió el podreu trobar a la

Entrega del premi del concurs de balcons.
Es farà a la Plaça Sitjar, amb reserva prèvia de l'espai. De forma
simbòlica, es farà cagar el tió per tots els nens i nenes.

web de l'Ajuntament i a l'aplicació.

