
Descobreix
el Nadal



Desembre

Divendres 2 de desembre
Presentació vídeo sortides  
de la Gent Gran
A les 18 h  Casal de Puigdelfí
Projecció del vídeo elaborat per Joan Padreny  
de les diverses sortides de la Gent Gran

Dissabte 3 de desembre
Música de Nadal en família
De 10.30 a 11.30 h  Escola bressol
Per a nadons de 0 a 3 anys.
Mínim 6 infants màxim 8.
Inscripcions a l’Ajuntament i l’OAC  
fins al dia 2 de desembre.
Preu: 15 € (Per un infant i dos adults)

Diumenge 4 de desembre
Representació pel.lícula de Nadal
Arthur Christmas: operació regal
A les 18 h  Casal de Puigdelfí

Dissabte 10 de desembre
Sortida de Nadal de la Gent Gran
A les 9.15 h  Parada del bus de Puigdelfí  
A les 9.30 h  Av. Catalunya Perafort  
(davant Escola Bressol)
Com cada any celebrarem la sortida de Nadal 
amb la Gent Gran amb la visita al museu de la 
Vida Rural.

Dijous 15 de desembre
Visites del concurs de  
Pessebres, arbres i balconades
A les 17 h  A les cases dels participants
Inscripcions a l’Ajuntament o a l’OAC de Puig-
delfí fins a dilluns 13/12. Cada participant es 
podrà inscriure a 2 categories per domicili.
Un cop fetes les inscripcions, el jurat es des-
plaçarà a les cases particulars per valorar els 
pessebres, balconades o arbres de Nadal.  
Premi per a tots els participants.

Dissabte 17 de desembre
2a Trobada Solidària de Nadal  
d’Escacs Drac Artcai - Perafort
De 15 a 20 h  Casal de Perafort

Partides semi-ràpides 2022 entre federats i 
àmbit JEEC de categories prebenjamí 14/15, 
Benjamí 12/13, Aleví 10-11 i Secundària 04-09.
Organitza el Consell Esportiu del Tarragonès  
amb la col.laboració de l’Ajuntament.

Festa de Santa Llúcia
A les 14 h  Casal de Puigdelfí
Inscripcions prèviament a l’església de Puig-
delfí (15 €) o a la Montse Puig. Gaudirem d’un 
dinar popular organitzat per la Parròquia de 
Puigdelfí i Col.lectiu de Dones per recollir fons 
per arranjar la façana de l’església de Puigdelfí. 
Després del dinar actuació del mag Isaac Jura-
do amb espectacle “Imperfecte”.

Torneig de pàdel de Nadal
De 10 a 19 h  Pistes de pàdel
Celebració de fases classificatòries.

Diumenge 18 de desembre
Torneig de pàdel de Nadal
De 10 a 12.30 h  Pistes de pàdel
Celebració finals del torneig.

Dimecres 21 de desembre
Entrega premis concurs de pesse-
bres, balconades i arbres de Nadal
A les 17 h  Antigues Escoles de Perafort
Entrega de premis per a tots els participants, un 
cop el jurat ha procedit a totes les valoracions.

Dissabte 24 de desembre
Tió a Perafort
A les 17 h  Al Casal de Perafort
Nens i nenes, de 0 a 8 anys.
Inscripcions a l’Ajuntament o a l’OAC de Puig-
delfí fins a divendres 16/12/22. Hi podran 
participar tots els nens i nenes empadronats o 
matriculats a l’escola Josep Veciana i a l’escola 
Bressol Mar Blava. Cada infant només es pot 
inscriure en una sessió del Tió. S’ha de portar 
2 kg d’aliments no peribles que es destinaran a 
Càritas. No oblideu el bastó per picar ben fort!

Diumenge 25 de desembre
Tió a Puigdelfí
A les 12 h  Al Casal de Puigdelfí
Nens i nenes de 0 a 8 anys. Inscripcions a 
l’Ajuntament o a l’OAC de Puigdelfí fins a diven-



dres 16/12/22. Hi podran participar tots els nens i 
nenes empadronats o matriculats a l’escola Josep 
Veciana i a l’Escola Bressol Mar Blava i no empa-
dronats amb vincle familiar a Perafort i Puigdelfí. 
Cada infant només es pot inscriure en una sessió 
del Tió. S’ha de portar 2 kg d’aliments no peribles 
que es destinaran a Càritas. No oblideu el bastó per 
picar ben fort!

Dilluns 26 de desembre
Arribada dels patges  
reials a Perafort
A les 12 h  Casal de Perafort
Els patges arribaran per recollir  
les cartes de tots 
 els nens i nenes.

De dimarts 27 a divendres 30
Tallers creatius a Perafort
D’11 a 13 h  Antigues Escoles de Perafort
Inscripcions a l’Ajuntament o a l’OAC de Puigdel-
fí fins a divendres 23/12/22.
Empadronats i alumnes de l’escola Josep Ve-

ciana: 25 euros (4 tallers) / no empadronats: 35 
euros (4 tallers). De 5 a 12 anys.

Dimarts 27 de desembre
Parc de Nadal a Puigdelfí
De 17 a 20 h  Casal de Puigdelfí
Parc de nadal amb inflables, llits elàstics, jocs 
de fusta i el show del MIC. A més, descobreix 
els Llumifocs i els timbalers de Perafort i la seva 
activitat. També podrem gaudir de berenar.
Preu de l’entrada: 5 €
Organitza Societat Cultural de Puigdelfí

Dimecres 28 de desembre
Parc de Nadal a Perafort
De 17 a 20 h  Casal de Perafort
Parc de nadal amb inflables, llits elàstics, jocs 
de fusta i el show del MIC. A més, descobreix 
els Llumifocs i els timbalers de Perafort i la seva 
activitat. També podrem gaudir de berenar.
Preu de l’entrada: 5 €
Organitza Societat Cultural de Perafort

Dijous 29 de desembre
Conta contes de Nadal
A les 17 h  Contes fredolics  
per escoltar amb abric
Antigues Escoles de Perafort. La il.lusió del  
Nadal a través d’un magnífic conte. Viure  

històries a través de la litertura.
De 3 a 10 anys.

Divendres 30 de desembre
Arribada dels patges reials a Puigdelfí
A les 18 h  OAC de Puigdelfí
Els patges arribaran per recollir les cartes de tots 
els nens i nenes.

Dissabte 31 de desembre
Revetlla de Cap d’any
A les 21.30 h  Al casal de Perafort  
i Casal de Puigdelfí
Un any més, celebrem l’entrada del nou any als 
casals municipals. Organitzen les Societats Cultu-
rals de Perafort i de Puigdelfí.

Gener

Dilluns 2 de gener
Taller fanalet de Reis
De 12 a 13 h  Espai Cultural  
Polivalent de Puigdelfí
Vine a preparar el teu fanalet per rebre com  
es mereixen Ses Majestats els Reis d’Orient.

Dimarts 3 de gener
Taller fanalet de Reis
De 12 a 13 h  Antigues Escoles de Perafort
Vine a preparar el teu fanalet per rebre com  
es mereixen Ses Majestats els Reis d’Orient.

Dijous 5 de gener
Arribada de Ses Majestats  
els Reis d’Orient a Perafort
A les 18 h  Arribada pel Carrer Joan Fuster
Visita a Perafort de Ses Majestats, en la qual l’al-
calde lliurarà la clau màgica que obre totes les 
portes de cada una de les cases del poble. Acte 
de rebuda a la Plaça de l’Església. Repartiment 
de regals casa per casa.

Arribada de Ses Majestats  
els Reis d’Orient a Puigdelfí
A les 18 h  Arribada per la CN-240
Visita de Ses Majestats a l’OAC de Puigdelfí on 
l’Alcalde lliurarà la clau màgica que obre totes 
les portes de cada una de les cases del poble. En 
acabar visitaran l’Església de Puigdelfí i acaba-
ran al Casal per repartir els regals per a tots els 
nens i nenes. 


