
Castellserà
D E S E M B R E  2 0 2 2  -  G E N E R  2 0 2 3

F E S T E S  D E  N A D A L



Del dimarts 27 al divendres 30 de desembre

Dissabte 24 de desembre

Diumenge 25 de desembre

Dilluns 26 de desembre

Dissabte 17 de desembre
11.00h - Audicions de l'alumnat de l'Escola de Música. A la segona planta de
l'Ajuntament.
17.00h - Festival del Gimnàs Impuls, xocolatada i bingo. Al poliesportiu municipal.
Actes per La Marató. Entrada de 5 euros amb tiquet de xocolata inclòs.

22.00h - Missa del gall. A l'església parroquial. 
Seguidament pessebre vivent a càrrec del Niu de la 3a Edat al Racó d'Antany.
A partir de les 23.00h - 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. 

12.00h - Cagada del tió. A La Panera.

Abans de començar es farà entrega del premi del 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.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqQwqfs2iJoxmU8b6DUKhKVhYK9DqurOVFrAaK_ZqB_60Q2Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqQwqfs2iJoxmU8b6DUKhKVhYK9DqurOVFrAaK_ZqB_60Q2Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqQwqfs2iJoxmU8b6DUKhKVhYK9DqurOVFrAaK_ZqB_60Q2Q/viewform


Divendres 30 de desembre

Dijous 5 de gener

INFOMRACIO IMPORTANT

Dijous 29 de desembre

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. 

* BATUCADA CAVALCADA.
Vols participar a la cavalcada tocant a la batucada? Apunta't a la pàgina web de
l'Ajuntament.

* Tots els actes començaran puntuals.

* Repartiment dels regals de reis per les cases. 
Si voleu que els reis passin per casa caldrà que ompliu el formulari que hi ha a la
pàgina web de l'Ajuntament (ÚLTIM DIA el 2 DE GENER). 
Al formulari podreu escollir si voleu que els reis pugin a casa o us donin els regals
al jardí, al garatge o al carrer.
Com els darrers anys, des de la comissió no es recollirà cap regal. 

20.00h - Concert de Laura Gual. A la Panera. 
La cantant ens presenta el seu primer disc "Quart creixent".

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0r2R15w5GmBug_XShURezGKLAA-LpYjG16oAIEIJHolCDXA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccXKrhaVqRm7ld1I12eSiqIofub9odkjvaWgXjWFXUnZuikA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccXKrhaVqRm7ld1I12eSiqIofub9odkjvaWgXjWFXUnZuikA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccXKrhaVqRm7ld1I12eSiqIofub9odkjvaWgXjWFXUnZuikA/viewform


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
Associació de Joves
Club Atlètic Castellserà
Niu de la 3a Edat
Grup de Voluntaris


