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Del 14 al 20, SEGUEIX EL CAMÍ 
DEL TIÓ

 A través de les xarxes socials de 
l’Ajuntament, descobreix el camí que 
enguany farà el tió per arribar a les 
Borges del Camp.

Dissabte 19, LA MÀGIA DE 
LA MÚSICA

A les 6 de la tarda, a la Sala Polivalent, 
espectacle amb l’Orquestra Mediterrània, 
que ens farà reviure els èxits musicals 

Divendres 11, CAMPANYA DE 
DONACIÓ DE SANG

De 2/4 de 5 a 2/4 de 9 de la nit, al Centre 
Cultural Serè. En aquestes dates tan 
importants de Nadal, pensem amb 
les persones que estan a l’hospital 
esperant aquesta sang. Pensem amb 
ells, joves i no tan joves. Vine a donar-
ne una mica, algú t’ho agrairà!

Diumenge 20, 47è PESSEBRE 
AL PUIG DE GALLICANT

A les 8 del matí, sortida des de la plaça 
de Sant Antoni per a portar el pessebre al 
Puig de Gallicant.

Diumenge 20, RIFA SOLIDÀRIA 
PER LA MARATÓ DE TV3

A la 1 del migdia, a la plaça de la Dona, 
l’Associació Cultural de Dones Borgenques 
rifarà la cistella. Podreu comprar 
els números al preu de 2€ a diversos 
comerços del poble i al Punt d’Informació 
del Nadal.

de tota la vida; i el Mag Màrquez, que ens 
il·lusionarà amb els jocs més actuals de la 
màgia del moment.

 Podreu reservar les entrades al punt 
d’informació. L’aforament serà limitat.

Des de les 4 fins a les 6 de la tarda, 
vine al Centre Cultural Marinada, pel 
carrer Catalunya, i porta menjar per 
engreixar el tió de la vila.

Del 21 al 23, PORTA MENJAR AL 
TIÓ



MANSDISTÀNCIA

VIU EL NADAL A LES BORGES DEL CAMP

MASCARETA 

Dimecres 23, MAKO NADAL
A les 5 de la tarda, a la Sala 

Polivalent, espectacle infantil nadalenc 
a càrrec dels Picarols. Una actuació 
pensada en aquelles coses més properes 
i familiars. Farem cagar el tió i les seves 
defecacions donaran peu a les nostres 
cançons i històries que, de vegades 
alegres o tristes, ens faran sentir aquell 
punt de melangia.

 Podreu reservar les entrades al punt 
d’informació. L’aforament serà limitat.

Divendres 25, MISSA SOLEMNE 
DE NADAL

A les 12 del migdia, a l’església parroquial.

Dijous 24, MISSA DEL GALL
A les 8 del vespre, a l’església 

parroquial. En acabar la Missa podreu 
encendre els vostres fanalets amb la 
Llum de la Pau de Betlem.

Divendres 25, FEM CAGAR EL 
TIÓ

Sortint de Missa, a la pista del Centre 
Cultural Marinada, els nens i nenes de les 
Borges podran fer caga el tió de la vila.

Dissabte 26, MISSA DE SANT 
ESTEVE, PROTOMÀRTIR

A les 12 del migdia, a l’església parroquial.

Del 27 al 3, 2a CAMINADA POPULAR 
CREMA TORRONS

Surt a caminar pels camins del terme i 
comparteix les teves fotografies amb els 
hashtags#CREMATORRONSBORGES20 i 
#NADALBORGESCAMP20.  

Diumenge 27, MISSA SOLEMNE 
DE LA SAGRADA FAMÍLIA

A les 12 del migdia, a l’església parroquial.

A la 1 del migdia, a la pista del Centre 
Cultural Marinada. Els infants de la vila 
podran portar la carta al patge de Ses 
Majestats els Reis de l’Orient.

 Aquells que no pugueu venir a portar-
la, podeu omplir la vostra carta al 
següent enllaç https://cutt.ly/cartareis i 
els patges la rebran.

Diumenge 27, TIRA LA CARTA 
AL PATGE

Dijous 31, L’HOME DELS 
NASSOS

A la 1 del migdia, a la pista del Centre 
Cultural Marinada. Vine a rebre el 
tradicional Home dels Nassos, amb 
tants nassos com dies falten per acabar 
l’any! Vindrà acompanyat de la Colla 
de Grallers i Timbalers de la vila, que 
animaran la festa!

Dimarts 29, CONTA CONTES
 A les 5 de la tarda, en directe 

des del canal d’Instagram de l’Ajuntament, 
lectura d’un conte de Nadal.

Divendres 1, MISSA SOLEMNE DE 
SANTA MARIA, MARE DE DÉU 

A les 12 del migdia, a l’església parroquial.

GENER 2021

Dimarts 5, LA CAVALCADA 
DELS REIS 

A les 6 de la tarda, Ses Majestats els 
Reis de l’Orient arribaran a les Borges 
del Camp i faran un recorregut per tot 
el poble perquè els nens i nenes de la 
vila els puguin veure des de casa. Podeu 
consultar el recorregut de la cavalcada 
a la pàgina web de l’Ajuntament.

 Durant la cavalcada, es podrà saber 
on es troba la comitiva reial en cada 
moment a través del canal de Telegram 
de l’Ajuntament.

Dimecres 6, MISSA SOLEMNE 
DE L’EPIFANIA DEL SENYOR 

A les 12 del migdia, a l’església parroquial.

REBEM SES MAJESTATS AMB 
LES POLSERES LLUMINOSES
Aquest any, rebrem els Reis des de casa, 
però volem que sigui una cavalcada ben 
lluïda. Per això, es vendran bossetes 
amb 5 polseres lluminoses al preu 
d’1€. Els beneficis aniran destinats a 
La Marató de TV3.

CAP INFANT CELÍAC SENSE 
CARAMELS

Els dies 8 i 12 de desembre, de les 10 del 
matí a la 1 del migdia; i el dia 10, de 2/4 
de 5 a les 6 de la tarda, a la plaça de 
la Dona s’instal·larà el Punt d’Informació 
del Nadal.

Es podran recollir les entrades per al 
concert i per a l’espectacle infantil, actes 
que tenen aforament limitat i on tindran 
prioritat els empadronats a les Borges 
del Camp, així com les inscripcions per 
a la Sant Silvestre. També es podran 
adquirir les polseres lluminoses per a 
la cavalcada de Reis i els números de 
la rifa de l’Associació Cultural de Dones 
Borgenques.

Dijous 31, PRIMERA CURSA DE 
SANT SILVESTRE

A dos quarts de 6 de la tarda, vine al 
passeig de l’Hort del Dasca disfressat i 
participa en la primera edició de la cursa. 
Trobaràs el recorregut de la caminada a 
la pàgina web de l’Ajuntament.

 Us hi podreu inscriure al punt 
d’informació.

EL PUNT D’INFORMACIÓ DEL 
NADAL

Dissabte 2, SEGONA EDICIÓ 
DEL CORRELLENGUA 

Durant tot el dia, en diversos espais de la 
vila., hi haurà actes culturals amb motiu 
del Correllengua d’enguany, dedicat al 
poeta Josep Carner i Puig-Oriol.

Durant les festes, EXPOSICIÓ 
ELS PRIMERS PESSEBRES A 

GALLICANT
  L’Arxiu Fotogràfic Municipal proposa 

aquesta exposició virtual amb un recull 
important d’imatges de les primeres 

sortides per a portar el pessebre al puig 
de Gallicant. La podreu visitar escanejant 
el codi QR.

L’Ajuntament ha demanat al tió, a l’Home 
dels Nassos i als patges que reparteixin 
caramels sense gluten!
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ENTITATS QUE HO FAN POSSIBLE: 
ADF Les Borges del Camp, Associació 
de Donants de Sang del Baix Camp, 
Associació Cultural de Dones Borgenques, 
Colla de Geganters, Grallers i Timbalers 
Serè i Marinada, Parròquia de l’Assumpció, 
Cor Parroquial.

Regidoria de Festes, Cultura i Joventut
Ajuntament de les Borges del Camp

EL NADAL DES DE CASA 

@ajborgesdelcamp

www.lesborgesdelcamp.cat 

Consulta el programa 
d’actes i tota la 
informació de les 
festes de Nadal i 
Reis des del mòbil a 
través d’aquest codi 
QR.

Comparteix el teu Nadal amb el hashtag 
#NADALBORGESCAMP20

Segueix-nos a les xarxes socials!

L’Ajuntament de les Borges del Camp us 
desitja unes bones Festes de Nadal i un 

pròsper any 2021!

PASTORETS Regidoria de Festes, Cultura i Joventut
Ajuntament de les Borges del Camp


