


DIUMENGE DIA 18

49è Pessebre al Puig de Gallicant. 
A les 8.00 h, sortida des de la plaça de 
Sant Antoni. A les 12.00 h, sortida des 
d’Arbolí cap a Gallicant. A les 13.00 h, 
instal·lació del pessebre i, a les 14.00 h, 
dinar de germanor.

Bingo per La Marató de TV3. A les 
18.00 h, a la Sala Polivalent, activitat 
solidària de l’Associació Cultural de 
Dones Borgenques.

DIMECRES DIA 21

Donació de Sang. De les 17. 30 a les 
21.30 h, al Centre Cultural Serè. Vine a 
donar sang i sigues #sangfluencer!

DISSABTE DIA 24

Missa del Gall. A les 12.00 h de la 
nit, a l’església parroquial. Al sortir, es 
repartirà la Llum de la Pau de Betlem. 
Qui la vulgui, cal que porti un fanalet.

DIUMENGE DIA 25

Missa solemne de Nadal. A les 12.00 h, 
a l’església parroquial.

Fem cagar el tió. Sortint de missa, els 
infants de les Borges podran fer cagar 

el tió de la vila.

DILLUNS DIA 26

Missa solemne de Sant Esteve,  
protomàrtir.  A les 12.00 h,                     

a l’església parroquial.

Tira la carta al Patge de SS MM els 
Reis . A les 13.00 h, a la pista del Centre 

Cultural Marinada. Els infants de les 
Borges podran entregar les seves 

cartes al patge.

DIMARTS 27 I DIMECRES 28

Taller de patinatge. De les 10.00 h a 
les 13.00 h, a la Sala Polivalent.

DIJOUS 29 I DIVENDRES 30

Inf lables per la canalla. De les 10.30 h 
a les 14.00 h i de les 16.00 a les 19.00 h, 

a la Sala Polivalent.

DESEMBRE 2022
DISSABTE DIA 17

Anem a buscar el tió a l’ermita. A les 
10.30 h, sortida des de la plaça de Sant 
Antoni, acompanyats pels grallers i 
timbalers de la vila. En arribar a l’ermita, 
buscarem el Tió i esmorzarem xocalata i 
coc. En acabar, jocs de cucanya.

 Venda de tiquets de l’esmorzar a les 
oficines de l’Ajuntament, al preu de 2€.

Missa a l’ermita. A les 12.00 h, 
celebració eucarística en memòria dels 
difunts de l’Associació dels Amics de 
l’Ermita de la Mare de Déu de la Riera 
que ens han deixat aquest any 2022.



DISSABTE DIA 31

3a Cursa de Sant Silvestre. A les 
12.00 h, sortida des del passeig de 
l’Hort del Dasca. Acaba l’any de la millor 
manera, corrent disfressat pels carrers 
de la vila. I, en acabar, aperitiu popular 
per tots els participants a la plaça de la 
Dona.

L’Home dels Nassos. A les 13.00 h, 
arribada a la pista del Centre Cultural 
Marinada. Acompanyat pels grallers 
i timbalers de la vila, recorrerà els 
carrers de la vila repartint caramels.

Nit de Cap d’Any. A les 21.00 h, a la 
Sala Polivalent. Nosaltres et posem 
la taula i la millor música amb el grup 
Solimar, i tu hi poses el menjar!

 Venda de tiquets a les oficines de 
l’Ajuntament, fins al dia 21 de desembre, 
al preu de 5€ per persona.

GENER 2023
DIUMENGE DIA 1

Missa solemne de Santa Maria,  
Mare de Déu. A les 12.00 h,                            
a l’església parroquial.

DIMECRES DIA 4

Reunió de pares i mares amb els 
emissaris dels Reis . De les 19.00 a les 
20.00 h, a l’Abadia.

DIJOUS DIA 5

La Cavalcada dels Reis. A les 19.00 
h, a l’estació de trens. Arribada de Ses 

Majestats els Reis de l’Orient. Tot seguit, 
començarà la cavalcada que els durà 

fins a la plaça de l’Església.

Salutació des del balcó de l’Ajuntament 
i, seguidament, els Reis entraran a 

l’església, on adoraran l’Infant Jesús i, 
per acabar la seva estada a la nostra 
vila, repartiran els regals als infants.

DIVENDRES DIA 6

Missa solemne de l’Epifania 
del Senyor. A les 12.00 h,                                         

a l’església parroquial.

DIUMENGE DIA 8

Missa solemne del Baptisme 
del Senyor. A les 12.00 h,                                         

a l’església parroquial.

Nota. Les celebracions litúrgiques poden 
patir canvis en els horaris. Donat el 

cas, s’informarà a través dels canals de 
comunicació de l’Ajuntament.



ENTITATS QUE HO FAN POSSIBLE:
Associació Cultural de Dones 
Borgenques, Associació de Donants de 
Sang del Baix Camp, Associació dels 
Amics de l’Ermita de la Mare de Déu de 
la Riera, Associació de Gent Gran de les 
Borges del Camp, Colla de Geganters, 
Grallers i Timbalers Serè i Marinada, 
Colla de Joves Els Havanus, Cor 
Parroquial, Parròquia de l’Assumpció, 
Sala 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 
#NADALBORGESCAMP22

Segueix-nos a les xarxes socials!

L’Ajuntament de les Borges del 
Camp us desitja unes bones Festes 
de Nadal i un pròsper any 2023!

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


