
Festes
de
Nadal
Desembre 2021 - Gener 2022

Castellserà



Divendres 24 de desembre

Dissabte 25 de desembre

Diumenge 26 de desembre

Del dilluns 27 al dijous 30 de desembre

Diumenge 19 de desembre
Actes en benefici de La Marató.
10.00h - Plaça del Sitjar. Xocolatada i decoració de la Plaça.
12.00h - Partit de futbol. C. At. Castellserà - U.E. Guissona
17.00h - Poliesportiu municipal. Festival de dansa urbana, desfilada i bingo.

20.00h - Missa del gall. Església parroquial. 
22.30h - Torronada popular a La Panera. 

12.00h - Concert de Nadal de la Coral Flors d'Urgell.
Cantada de nadales i cançons tradicionals. A l'església parroquial. 

Cagada del tió. A La Panera.
Es faran dos torns, un a les 12.00h i l'altre a les 12.30h, amb limitació d'aforament. 
Inscripcions a la pàgina web de l'Ajuntament.

Entrega del premi al concurs de guarniment de balcons. 

Parc de Nadal. Al poliesportiu municipal.
Tots els dies de 16.00h a 19.00h. 
Hi hauran activitats dirigides, tallers i espectacles.
Adjunt el cartell del parc amb els detalls de totes les activitats. 



Dilluns 27 de desembre

Dijous 30 de desembre

Dimecres 5 de gener

INFORMACIO IMPORTANT

19.00h - Presentació conte "Perot i Alera, els defensors dels pobres". 
Presentació del conte del Perot i l'Alera, escrit per Anna Utgés i il·lustrat per
Josep Torres.  Al poliesportiu municipal. 

18.30h - Arribada del Patge Faruk. Al poliesportiu municipal. 
El patge recollirà les cartes de tots els infants per fer-les arribar a SSMM els Reis
Mags d'Orient. 

18.30h - Cavalcada de SSMM els Reis Mags d'Orient. Arribada des del rellevo. 
Recorregut pels carrers del municipi i discurs a la creueta. 

*A tots els actes que es facin en un espai interior, caldrà presentar el certificat
COVID per poder-hi assistir.

*Tots els actes començaran puntuals.

*Pel que fa al repartiment dels regals de reis per les cases, es farà una reunió
informativa el dia 28 de desembre via telemàtica, a les 21.30h. Es passarà el link
per l'APP Vilaconnect.



Organitza:
Comissió de Festes de
l'Ajuntament de Castellserà

Col·labora:
Associació de dones Esclat
Gimnàs IMPULS
Coral Flors d'Urgell
Parròquia de Castellserà
AMPA Escola El Terrall
Improvisto's Krusty Show
Associació de Joves
Club Atlètic Castellserà


