Dissabte 1 de gener de 2022
ARRIBADA DEL PATGE REIAL
A les 19:00 tots els nens i nenes podran fer entrega de les seves cartes
a la Sala Polivalent de l’Ajuntament.
Tot seguit es farà el lliurament dels premis del Concurs de Pessebres 2021,
on tots els participants rebran el seu premi.

Diumenge 2 de gener de 2022
XXIII CONCERT DE NADAL A CASTELLVELL DEL CAMP
A les 19:00, l’Orquestra Cum Jubilo del Camp de Tarragona, sota la
direcció d’Alexandre Frey, interpretarà a l’Església de Sant Vicenç Màrtir
obres de Rózsa, Mendelsson, Beethoven i Tradicionals catalanes amb
Lucia Veintimilla, Carolina Fajardo i Roger Padullés.

Bon Nadal
PROGRAMACIÓ DE NADAL 2021-22

Les entrades es podran adquirir de forma anticipada al web de
l’Ajuntament de Castellvell del Camp.

Dimecres 5 de gener de 2022
CAVALCADA DE SS.MM ELS REIS D’ORIENT
Aquest any, SS.MM els Reis Mags d’Orient han decidit tornar a fer la
tradicional cavalcada pel centre del poble! A les 19:00.
Un cop s’hagi fet la rebuda a l’Ajuntament, recorreran totes les cases
del poble per portar-vos els vostres regals, així que porteu-vos bé!

CONCURS DE PESSEBRES
Tothom qui vulgui es pot inscriure trucant a l’Ajuntament 977 85 50 08
o enviant un correu a ajuntament@castellvelldelcamp.cat
indicant: nom i cognoms, adreça i telèfon de contacte.
Podeu fer-ho fins el 22 de desembre de 2021. La visita del jurat es farà el
dia 29 de desembre per la tarda.

Ajuntament de
Castellvell del Camp

Des de l'Ajuntament de Castellvell us volem desitjar un Bon Nadal
i un Millor Any 2022 amb la intenció que tots, grans i petits,
pugueu gaudir d'unes bones festes.

Varis dies
CELEBRACIONS LITÚRGIQUES

Per desgràcia, la pandèmia de la COVID-19 segueix limitant moltes
de les coses que tenim pensades i pot ser que algunes de les que
presentem s'hagin de modificar.

Missa del Gall - dia 24 a les 19:00 | Missa de Nadal - dia 25 a les 11:00
Missa de Sant Esteve - dia 26 a les 11:00 | Missa de Cap d’Any - dia 1
a les 11:00

De l’1 de deseme al 9 de gener de 2022

Dilluns 27 de deseme

COMPRAR A CASTELLVELL PER NADAL, TÉ PREMI

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES: RETRATS SOTA EL FOC

Campanya nadalenca per impulsar el consum en els comerços
locals. Pots guanyar fins a 1.000 euros per gastar en qualsevol comerç!

A les 19:00 a Cal Barenxó, a càrrec de Daniel Crespo.

Diumenge 12 de deseme
Durant tot el matí, el CF Castellvell del Camp jugarà tots els partits a
casa, on es farà un recapte per La Marató de T V3.
A les 11:00, els T ions arribaran a Castellvell i es trobaran al bosquet del
Clot de la Pedrera. Donem-los-hi la benvinguda i acolliu-los a casa!
A les 19:00 al Casal de l’Era, actuará la Coral l’Era i tot seguit, Micro-Teatre
representarà l’obra “Hi ha miracles per Nadal”, de Ramon Serra.

Divendres 17 de deseme
ENCESA DE LA IL·LUMINACIÓ DE NADAL

Dissabte 18 de deseme
A les 17:00 a la Pista Poliesportiva. Festival de Patinatge.
A les 20:00 a l’Església de Sant Vicenç Màrtir. Concert de cant coral a
càrrec del Cor Lianna de Castellvell del Camp i la Coral de la gent
gran de l’Era. Es farà taquilla inversa per La Marató de T V3.

Diumenge 19 de deseme
QUINA-BINGO PER LA MARATÓ DE T V3
A les 18:00 a la Sala Polivalent de l’Ajuntament.

L’exposició romandrà oberta de 17:00 a 21:00 fins al 30 de desembre.

Dimarts 28 de deseme
FESTA DE LA BANYA I DE L’OLI
A partir de les 9:00 es tancaran les entrades del poble per fer pagar
la banya i gaudir d’un petit esmorzar a la Plaça Jacint Verdaguer.
A les 19:30, els Diables Banyuts de Castellvell faran la tradicional encesa
i tot seguit tindrem el Sopar Popular a la Plaça Catalunya.
Durant tot el dia hi haurà punts de venda de l’oli nou.

PARC DE NADAL A CASTELLVELL DEL CAMP
Del 28 al 30 de desembre, tindrem un merescut Parc de Nadal a
l’Escola Santa Anna. Els dies 29 i 30 hi haurà cinema a partir de les 18:30.

Divendres 31 de deseme
PRESENTACIÓ I BATEIG DEL NAN DE L’HOME DELS NASSOS
A les 10:00 des del Parc de les Oliveres. Hi haurà dos recorreguts, un per
als més petits i un altre per als més atrevits. En arribar us premiarem
amb coca i xocolata.

