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MÀRTIR
 

 

COL·LABORA:

DEL 17  AL 24 DE GENER DE 2020

CASTELLVELL DEL CAMP

ORGANITZA:

Pau Agustí Romero



Divendres, 17 de gener

SANT VICENÇ MÀRTIR
FESTA MAJOR D'HIVERN 2020

A les 13.00 h.
Repic de campanes.
De 17.00 h. a 20.00 h. a Cal Barenxó.
Exposició dels treballs del concurs de cartells de festa major
elaborats pels alumnes de l'Escola Santa Anna.
A les 18.00 h., lliurament de premis.

Dissabte, 18 de gener

De 10.00 h. a 13.00 h. a Cal Barenxó
Exposició dels treballs del concurs de cartells de festa major
elaborats pels alumnes de l'Escola Santa Anna.
A les 21.00 h. a la Sala Polivalent
Sopar de festa major. 
Menú: pa amb tomàquet i embotit, postre, vi, aigua i cafè.
Preu: 5 € (es posaran a la venda un màxim de 110 tiquets).
Venda: a l'Ajuntament, fins dimecres 15 de gener.
A les 23.00 h. a la Sala Polivalent
Ball de festa major a càrrec de Jamaika Band.
Hi haurà servei de bar a càrrec del grup de Joves Trencalós.

Diumenge, 19 de gener

A les 10.30 h. al pati de l'Escola Santa Anna
Campionat de bitlles Camp de Tarragona, a càrrec de El Rajoler.
A les 19.00 h. a la Sala Polivalent
Recital de cançons d'Antonio Galindo Domènech, fill de Castellvell.

Dimarts,  21 de gener

A les 19.00 h. a la Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
Missa.
A la sortida, encesa de les teieres a càrrec del grup d'Armats.
A les 20.00 h. a la Plaça Catalunya
Encesa de la graella de Sant Vicenç Màrtir, patró de Castellvell.
Actuació de la tuna de l'INS Domènech i Montaner.
Hi haurà coca i vi ranci per a tots els assistents.

Dimecres, 22 de gener

A les 12.00 h. a la Parròquia de Sant Vicenç Màrtir
Missa solemne en honor del Sant Patró.
Predicarà l'homilia Mn. Estanislau Figuerola, diaca.
Col·laborarà amb els cants, la Coral del Casal l'Era.
Després de la missa, processó amb la imatge del Sant seguint
el recorregut tradicional. Finalitzada la processó, veneració de
la relíquia de Sant Vicenç Màrtir.

Divendres, 24 de gener

A les 19.30 h. a Cal Barenxó
Lliurament dels premis del concurs de narrativa lliure "El
Portal".


