Festes de
Nadal
US DESITGEM MOLT BONES FESTES
I UN FELIÇ ANY 2018!!!

ORGANITZA:

Comissió de festes Ajuntament de Castellserà

COL·LABORA:

Escola de música de Castellserà
Associació de dones l’Esclat
Coral Flors d’Urgell
AMPA de l’Escola el Terrall
Club Atlètic Castellserà
Esplai de Castellserà
Associació de joves de Castellserà
Club de Veterans Castellserà
Alumnes curs de patchwork
Lo Didal

Desembre 2017 - Gener 2018

Castellsera

Diumenge 17 de desembre

Dijous 28 de desembre

12.00h - Concert de Nadal amb els alumnes de l’escola de Música de

10.00h - Taller de cuina per a nens. Vols fer el teu propi torró de

Castellserà. La Panera.

xocolata amb arròs? Vine i aprendràs a treballar la xocolata. Taller
d’una hora per a nens de P5 fins a 6è. Un torn a les 10.00h i un altre a

18.00h - Escala en hi-fi en benefici de La Marató de TV3.

les 11.30h. Inscripcions a l’ajuntament fins el dia 22 de desembre.

Seguidament berenar amb entrepans i sorteig de regals.

Preu: 2 euros per persona a pagar al fer la inscripció. Hi haurà 21

Al poliesportiu municipal.

places per torn que no s’ampliaran. A la planta baixa de l’Ajuntament.

Dissabte 23 de desembre

Dissabte 30 de desembre

18.00h - Lectura conjunta del “Poema de

17.00h - Arribada del Patge Faruk, que recollirà totes les cartes dels

Nadal” de Josep M. de Segarra a La Panera.

nens i nenes per a SSMM els Reis Mags d’Orient. Xocolatada

Vols llegir un petit fragment? Apunta’t durant els

popular. La Panera.

actes de La Marató al poliesportiu municipal.

Dimarts 2 i dimecres 3 de gener
21.00h - Concert amb els alumnes de bateria

De 16.00h a 19.00h - Parc de Nadal. Al poliesportiu municipal.

de l’escola de Música de Castellserà. Pub Futut.

Durant els dos dies de parc de Nadal es podrà fer, al mateix
poliesportiu, el fanalet per rebre els Reis Mags d’Orient.

Diumenge 24 de desembre
22.00h - Missa del gall. Tot seguit, torronada popular a La Panera.

Divendres 5 de gener
18.30h - Cavalcada de SSMM els Reis Mags d’Orient.

Dilluns 25 de desembre
12.00h - Concert de Nadal de la Coral Flors d’Urgell. Cantada de
nadales i cançons tradicionals a l’església parroquial.
Arribada des del Rellevo.

Dimarts 26 de desembre

* Tots els actes començaran puntuals.

12.00h - Cagada del Tió, a La Panera.

* La Comissió de Festes obrirà l’ajuntament el dijous 4 de gener
de 20.00h a 22.00h.

