
PROGRAMACIÓ DE NADAL 2022-23

Bon Nadal

Ajuntament de
Castellvell del Camp



Divendres 16 de desem�e
Quan es faci fosc encendrem tots junts l’enllumenat de Nadal dels carrers del
nostre es�mat poble.

A les 19:30 a l’Església Sant Vicenç, concert de Nadal de la Coral l’Era i del
Cor Lianna. Hi haurà taquilla inversa en bene�ci de La Marató de TV3.

Dimecres 14 de desem�e
A les 19:30 al Casal l’Era, sessió divulga�va “Malal�es cardiovasculars” de
La Marató de TV3.

Dilluns 12 de desem�e
A les 18:00 decorem l’Ateneu Popular. Tens decoració nadalenca per casa que ja no
fas servir? Porta-la i entre tots ves�rem l’Ateneu de Nadal.

Diumenge 4 de desem�e
A les 11:00, els Tions arribaran a Castellvell i es trobaran al bosquet del Clot de
la Pedrera. Donem-los-hi la benvinguda i acolliu-los a casa vostra! Fins aleshores
estaran en permanent contacte amb l’Ajuntament i ens diran com serà la seva arribada
u�litzant els canals habituals.

Dijous 1 de desem�e
A les 18:00, inauguració de l’exposició “Punt de no retorn”, del fotoperiodista
Sergi Reboredo a Cal Barenxó.

De l’1 de desem�e al 9 de gener de 2023
SI COMPRES A CASA, HI GUANYES! Torna un any més la campanya nadalenca més
pionera de Castellvell per impulsar el consum en els comerços locals. Pots guanyar 
�ns a 1.000 euros per gastar en qualsevol comerç!

Visita el pessebre solidari de Nadal de l’Ajuntament fet íntegrament de Playmobil

Des de l'Ajuntament de Castellvell del Camp us volem desitjar un Bon Nadal i un
Millor Any 2023. Amb la intenció que tots, grans i petits, pugueu gaudir d'unes
bones festes, hem preparat un seguit d’activitats que esperem us agradin.



Dimecres 28 de desem�e
A les 09:00 comença la Festa de la Banya a la Plaça Jacint Verdaguer, on podrem
gaudir d’un merescut esmorzar per començar bé la festa.

A les 19:30, encesa de la Colla de Diables Banyuts de Castellvell a la Plaça Catalunya.
Tot seguit, el tradicional y deliciós sopar popular!

Dimarts 27 de desem�e
A les 16:00 inauguració del Parc de Nadal a l’Escola Santa Anna. Amb ac�vitats, 
tallers i espectacles per a tots. El Parc romandrà obert �ns al dia 29 de 16:00 a 20:00. 
Gratuït.

Diumenge 25 de desem�e
Després de la missa de Nadal farem cagar el tradicional Tió de Nadal al replà de 
l’església amb els Joves Trencalòs.

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

Diumenge 18 de desem�e
A les 18:00 a la Sala Polivalent, tradicional Quina-Bingo en bene�ci de La Marató
de TV3. Aporta tot el que vulguis a l’Ajuntament abans del 16 de desembre.

Dissabte 17 de desem�e
A les 18:30 a Cal Barenxó, concert de Nadal dels alumnes de l’Escola de Música de
Céline Balensi de Castellvell del Camp

A les 19:00 al Casal l’Era, representació de l’obra de teatre “l’Aval”, de Ramón Serra.
Hi haurà taquilla inversa en bene�ci de La Marató de TV3.



Dijous 29 de desem�e
A les 20:30 a l’Església Sant Vicenç, XXIV Concert de Nadal de Castellvell del Camp.
El Cor de Cambra Noctes, dirigit per Maria Mauri, i l’Orquestra Cum Jubilo del Camp
de Tarragona amb el violí concer�no Sebas�an Mueller, sota la direcció d’Alexander
Frey, interpretarà obres de Tchaikovsky, Bach, Händel i tradicionals catalanes.

Les entrades es podran adquirir de forma an�cipada a 
h�ps://castellvelldelcamp.cat/concert

Diumenge 1 de gener de 2023
A les 19:00 a la Sala Polivalent arribaran els Patges Reials per recollir totes les cartes
dels nens i nenes de Castellvell per ser entregades a SS.MM els Reis Mags.

Tot seguit es farà el lliurament dels Premis del Concurs de Pessebres 2022. Tots els
par�cipants �ndran el seu premi.

Dissabte 31 de desem�e
A les 11:00 comença la Popular Cursa dels Nassos amb dos recorreguts diferents:
un per als més pe�ts i un altre per als més atrevits.

Més endavant proporcionarem més informació sobre la cursa.

Dijous 5 de gener de 2023
A les 19:00 arribaran SS.MM els Reis Mags d’Orient a Castellvell del Camp amb la
tradicional cavalcada pel centre del poble i la rebuda a l’Ajuntament!

Posteriorment, un cop SS.MM hagin rebut la clau que obre totes les cases del poble
recorreran tots els carrer per portar-vos els vostres regals, així que porteu-vos bé!

Concurs de Pesse�es 2022
Tothom qui vulgui es pot inscriure al concurs 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 �ns el 23 de desembre de 2022. La visita del jurat es farà el dia
30 de desembre per la tarda.




