
Salutació Nadal 2021
Com cada any, el Nadal ens acull a les portes de l’hivern.

En aquesta època, tot està collit i emmagatzemat, i la terra nua es prepara per rebre noves llavors. De la 
mateixa manera, és un bon moment per fer balanç de totes les vivències aplegades durant l’any i destriar-ne 
aquelles que ens aportin salut i benestar. Un bon moment per afrontar les nostres diferències, superar-les i 
extreure’n les millors lliçons.

Però el Nadal és abans que res la història d’un naixement, una invitació a la vida. Una vida que és diversitat, 
pluralitat,  varietat i també complexitat. Celebrar la vida és acceptar alhora la nostra fortalesa i la nostra fragi-
litat per arribar a ser més justos i solidaris en tots els àmbits de l’existència. 

A les acaballes del 2021, ens segueix desafiant una pandèmia que condiciona les nostres vides i ens fa anar 
amunt i avall com en una muntanya russa. Malgrat tot, l’activitat continua i des de l’Ajuntament hem treballat 
tot l’any de valent per dur a terme projectes i crear-ne de nous, aportar millores a les nostres infraestructures, 
celebrar les festes locals i preservar les nostres tradicions, fomentar l’educació, la integració, la cultura, l’es-
port...

La vida és adaptació i hem de fer ús d’ingeni, de creativitat i dels nostres millors valors quan ens treuen de la 
nostra zona de confort, tot i respectant les normes de convivència apropiades a cada situació.

Desitgem que us agradin tot els actes que hem organitzat per aquestes festes i tant de bo pugueu gaudir 
totes i tots d’aquests dies màgics prop de les persones estimades.

Us fem arribar una càlida abraçada i us desitgem Bon Nadal, Bones Festes i Bon Any 2022!

L’equip de Govern, Consistori Municipal de Vilanova de Bellpuig

Exposicions
“La provocació com a pràctica educativa” a càrrec de la Llar d’Infants de Vilanova de Bellpuig els dies 1 i 2 de gener de 

les 11:30 h a les 13:30 h i tarda de 17:00 h a 19:00 h a la sala d’actes de l’Ajuntament.

“Corones de Nadal amb material reciclat” a càrrec de les famílies de l’Escola Marinada durant les festes de Nadal i 
situades a les reixes del recinte escolar.

Concurs de Pessebre a través de Xarxes socials 
@ajuntament_vilanovadebellpuig

 A partir del 18 de desembre publica amb el hashtag #pessebrevilanovadebellpuig una fotografia del teu pessebre a 
les xarxes socials de facebook i instagram (perfil públic fins el 8 de gener). Etiqueta a @ajuntamentvilanovadebellpuig, 
posa #pessebrevilanovadebellpuig i publica la teva foto. Si no tens xarxes socials la pots enviar per correu electrònic a 
ajuntament@vilanovabellpuig.ddl.net o dipositant una foto a la bústia de l’Ajuntament amb el teu nom i cognom.

• Hi ha temps fins el dia 6 de gener.
• Primer premi val de 50 € i segon premi val de 30 € per gastar als establiments del poble.
• L’elecció del guanyador anirà a càrrec de la Junta de la Llar Municipal de Gent Gran el divendres 7 de gener.
• 

Notes importants
• Durant les festes hi haurà un photocall a la plaça la Creu. Penjeu la vostra foto i etiqueteu #vilanovadebellpuig. 

• Animem a tots els veïns a decorar les seves finestres i balcons aquestes festes. Fem poble i una Vilanova més bo-
nica. 

• Totes les inscripcions es poden fer a través dels formularis o trucant a l’Ajuntament al telèfon 973324000 de 9:00-
12:00 hores.

• Fins el dimecres 29 es podran adquirir a Ca l’Antònia, Ca la Carme, Cal Clarisó, Ca la Marianna i El Patishop les par-
ticipacions pel sorteig de les cistelles de la Porra Solidària per La Marató.

• En tots els actes és obligatòri l’ús de mascareta i complir amb les mesures sanitàries d’acord amb la normativa 
vigent.

• Els actes queden subjectes a possibles modificacions/anul·lacions segons l’evolució de la pandèmia.



dissabte 18 DE DESEMBRE
Inici del concurs de pessebres a través de les xarxes socials

diumenge 19 DE DESEMBRE
• A les 11:00 h VI Duatló Cross Memorial Xavier Gorgues

 Lloc: zona esportiva
 Inscripcions: www.ccguineus.wordpress.com

• 16:00 h Partit de futbol de 3a Catalana contra el Solsona
Els diners recaptats aniran per La Marató

• A les 19:00 h Ball amb el grup Madison
Lloc: poliesportiu

DIssabte 1 de gener
• A les 10:30 h Missa de Cap d’Any
• A les 11:30 h Inauguració exposició “La provocació com a pràctica 

educativa” a càrrec de la Llar d’Infants de Vilanova de Bellpuig
Lloc: sala d’actes Ajuntament
Edats: tots els públics

DIvendres 24  DE DESEMBRE
A les 22:00 h Missa del Gall

DIMECRES 22 DE DESEMBRE
A les 11:00 h Cantada de Nadales a càrrec de la comunitat de mitjans 
de l’Escola Marinada (Acte intern)
Lloc: residència i Centre de dia Pare Pacífic de Vilanova de Bellpuig

DIumenge 26  DE DESEMBRE
•  A les 10:30 h Missa de la Sagrada Família i de Sant Esteve

• A les 10:30 h Entrega del detall de benvinguda a les famílies i als 
nounats del segon semestre de l’any 2021

       Lloc: sala d’actes de l’Ajuntament

• De 11:00 h a 13:00 h Arribada de la patgessa reial per recollir to-
tes les cartes per a S.S.M.M. els Reis Mags d’Orient

       Lloc: pati de les escoles per l’entrada del bar del poliesportiu

• A les 19:00 h Concert de Sant Esteve: Nadales Present, amb Judit 
i Meritxell Neddermann

       Lloc: poliesportiu

ACTES FESTES DE NADAL
VILANOVA DE BELLPUIG
del 18/12/21 al 09/01/22

DILLUNS 20 DE DESEMBRE
A les 18:00 h Felicitació de les festes per part de l’equip de govern als 
residents (Acte intern)
Lloc: Residència i Centre de dia Pare Pacífic de Vilanova de Bellpuig

DIMARTS 21 DE DESEMBRE
Durant el matí “Repartim bons desitjos” a càrrec dels nens i nenes 
de la Llar d’Infants
Lloc: carrers del poble
A partir de les 15:15 hores “Musiquem Vilanova” a càrrec dels alum-
nes de l’Escola Marinada
Lloc: diferents places del poble
• 15:15 h Plaça de l’Anjua
• 15:45 h Plaça Pau Casals
• 16:15 h Plaça de les Vilanoves

DIJOUS 23 DE DESEMBRE
Inici del Casalet d’hivern a càrrec de l’AMPA Escola Marinada
Horari: 9:00h a 13:00 h
Dies: 23,24,27,28,29,30 i 31 de desembre i 3,4,5 i 7 de gener
Lloc: poliesportiu i Escoles Municipals
Edats: i3 a 6è (3 a 12 anys)
Inscripcions: www.lleurequalia.cat o klara@lleurequalia.cat

DISSABTE 25 DE DESEMBRE
A les 19:00 h Ball amb el grup Cocktail
Sorteig d’una cistella de Nadal per als assistents
Lloc: poliesportiu

   DILLUNS 27 DE DESEMBRE
• Inici classes intensives de pàdel per Nadal a càrrec de Dakirol

Horari: a escollir entre 9:00 h a 13:00 h i 15:00 h a 17:00 h
Dies: 27, 28, 29 i 30
Edats: infantil, juvenil i adult
Inscripcions: 660990389

• A les 17:00 h Taller de manualitats nadalenques a càrrec de Lleu-
re Quàlia
Lloc: poliesportiu  /  Edats: recomanat de 3 a12 anys
Inscripcions: https://forms.gle/At3Mq6rimWf4gCUC9 

• Inici del Taller pels preparatius de l’arribada de S.S.M.M els 
Reis Mags d’Orient a càrrec de Caramunt Activitats. El jovent 
que hi participi serà gratificat
Horari: 17:00h a 19:00 h  /  Dies: 27, 28, 29 i 30
Lloc: magatzem municipal Cal Xai / Edats: 14-17 anys
Inscripcions: https://forms.gle/QEqSk7KS8ELVQqCh7

DIMARTS 28 DE DESEMBRE
• 17:00 h Conta-Contes amb Ramona Térmens

Lloc: poliesportiu  /  Edats: totes les edats

  DIMECRES 29 DE DESEMBRE
• A les 17:00 a 18:30 h Taller de jocs de taula adreçat al públic 

infantil i juvenil a càrrec de LU2, experts en jocs
Lloc: poliesportiu  /  Edats: públic infantil i juvenil
Inscripcions: https://forms.gle/n3o6xUexDpyQEgD4A

• A les 18:30-20:00 h Taller de jocs de taula adreçats al públic 
adult a càrrec de LU2, experts en jocs
Lloc: Llar Municipal Gent Gran  /  Edats: públic adult
Inscripcions: https://forms.gle/n3o6xUexDpyQEgD4A

• A les 21:25 Sorteig de les cistelles de la Porra Solidària per La 
Marató, coincidint amb les dues últimes xifres del sorteig de la 
ONCE del 29/12

DIJOUS 30 DE DESEMBRE
Entrega de les cistelles de la Porra Solidària per La Marató als guanya-
dors, en els diferents comerços

    DIVENDRES 31 DE DESEMBRE
• A les 21:00 h Sopar de Fi d’Any

Lloc: poliesportiu  /  Tiquet: programa a part

• A les 00:00 h Ball i copa de cava amb l’Orquestra Caribe
Lloc: poliesportiu
Tiquet: www.vilanovadebellpuig.cat

     DIUMENGE 2 DE GENER
• 10:00 h Marxa dels reis a càrrec del Club Atlètic Guineus

Lloc: Plaça de l’Anjua. Informació: 669058372

• A les 10:30 h Missa

• A les 19:00 h Ball amb el grup Atlantics
Lloc: poliesportiu

DILLUNS 3 DE GENER
De 16:30 h a 19:30 h Jocs de fusta i espai d’experimentació joc lliure a 
càrrec de El pájaro jocs
Lloc: poliesportiu / Edats: recomanat de 0 a 8 anys

DIMARTS 4 DE GENER
De 16:00 h a 19:30 h Parc de Nadal amb inflables
Lloc: poliesportiu / Edats: recomanat de 3 a 12 anys

DIMECRES 5 DE GENER
• De 10:00 a 13:30 Rebuda d’encàrrecs reials a càrrec de la Guineu 

Jove
Lloc: magatzem municipal Cal Xai

• A les 18:00 Cavalcada de S.S.M.M els Reis Mags d’Orient. Entrada 
pel carrer Roger de Flor. Rebuda per les autoritats a l’Ajuntament i 
entrega dels presents a l’Església parroquial de Sant Pere Apòstol. 
Posteriorment, cavalcada i repartiment per tots els carrers i cases 
del poble

Dijous 6 de gener
A les 10:30 h Missa de Reis

DISSABTE 8 DE GENER
A les 18:00 h Representació dels Pastorets a càrrec de l’Agrupació sar-
danista
Lloc: poliesportiu

     DIUMENGE 9 DE GENER
• A les 10:30 h Missa del Baptisme del Senyor

• A les 19:00 h Ball amb el grup Music Lovers
Lloc: poliesportiu


