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Prevenció COVID-19 i seguretat
L’ús de la mascareta, cobrint nas i boca, és obligatori en totes les activitats presencials. Caldrà respectar la resta 
de mesures de prevenció vigents i les indicacions que es donin per par t de l’organització i el personal de supor t.
No es permet l’accés a cap de les activitats presencials a persones amb símptomes de COVID-19, diagnosticades 
de la malaltia, en quarantena o contactes estrets de persones que hagin donat positiu de coronavirus els 14 dies 
anteriors a l’activitat.
A les activitats amb inscripció prèvia només s’admetran par ticipants que s’hagin apuntat dins del termini f ixat. Les 
persones adultes acompanyants dels infants s’hauran d’asseure als llocs habilitats d’espera. Als infants se’ls pren-
drà la temperatura abans de començar l’activitat o taller i no hi podran par ticipar si tenen febre.
La realització de les activitats previstes resta condicionada a la normativa de prevenció de la COVID-19 vigent en 
la data corresponent i l’Ajuntament té la potestat de suspendre o modif icar les activitats previstes per raons de 
seguretat, de prevenció de la COVID-19 o meteorològiques.
Trobareu les afectacions de mobilitat i eventuals novetats sobrevingudes en els actes al web www.castellviderosa-
nes.cat. Recomanem donar-vos d’alta al servei d’informació via WhatsApp: graveu el 686.92.54.83 a l’agenda i 
envieu WhatsApp amb ‘Alta servei’.

fins al 9 de gener
Nadal a taula per a tothom. Banc dels aliments
El banc dels aliments municipal fa una campanya solidària aquestes 
festes de Nadal. Enguany no serà, però, com en anys anteriors. No hi 
haurà recollida de productes: pots sumar-te a la campanya adquirit 
els vals solidaris que trobaràs als comerços de Castellví (alimenta-
ció, farmàcia i f leca). L’impor t de les col·laboracions es transformarà 
en productes alimentaris i d’higiene que es repar tiran a través del 
banc d’aliments de Serveis Socials.

fins al 31 de desembre
Dies d’il·lusions. Campanya solidària
El teu supor t és impor tant perquè la il·lusió pugui arribar aquests dies 
de festes a tots els nens i nenes de Castellví. Informa’t a l’Ajuntament 
o bé a www.castellviderosanes.cat de com pots col·laborar a la cam-
panya de recollida.

Recicla i redueix residus, també per festes.

i amb el supor t i col·laboració de totes les persones, entitats, empreses i comerços que també fan possible aquestes 
festes i iniciatives solidàries. A tothom, moltes gràcies.



2020

2021
divendres 11 de desembre
Fira de nadal de l'AMPA i 
Encesa dels llums de Nadal
Plaça del poble - De 16.45 a 19.00h

El recinte de la f ira estarà acotat, amb un punt d’entrada i un de sor tida i tindrà un aforament 
limitat. Seguiu les indicacions que us doni el personal de suport. (Vegeu dors del programa per 
a detall mesures de prevenció).

diumenge 20 de desembre
Castellví amb La Marató de TV3
Feu el vostre donatiu a la guardiola solidària que trobareu en diferents comerços de 
Castellví de Rosanes. També podeu fer l’apor tació per Bizum en l’apar tat ‘Donacions’ 
amb l‘identif icador 33333 per a La Marató dedicada a la COVID-19. 

diumenge 27 de desembre
Patge Picarol. Emissari reial

ACTIVITAT AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA I AFORAMENT LIMITAT. 
Apunteu-vos-hi a l’Ajuntament f ins al 23 de desembre a les 14h. 
Totes les persones hauran d’estar assegudes f ins que se les cridi per lliurar la car ta. Les 
fotograf ies amb el patge s’hauran de fer respectant la distància de seguretat.

Plaça del poble - 11.00h

fins al 4 de gener
Bústia reial a la plaça del poble
Si no heu pogut lliurar la car ta al Patge Picarol, podreu entre-
gar-la a la bústia especial del correu Reial que el patge deixarà 
a la plaça f ins al 4 de gener.

dimarts 5 de gener
Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient a Castellví

MOLT IMPORTANT 

Nucli antic - 19.00h

Aquest any no podrem rebre els Reis com ho fem sempre. És impor tant que SEGUIU LES SEGÜENTS 
INDICACIONS PER PODER PARTICIPAR a l’activitat:

1. No hi haurà caramels. 
2. SI VIVIU al llarg del recorregut (consulteu 
plànol) i teniu BALCÓ O FINESTA que doni al 
carrer, haureu de veure l’activitat DES D’ALLÀ. 
No sor tiu al por tal.
3. SI VIVIU en d’altres punts del nucli antic 
sense visió directa del recorregut o en 
d’altres barris de Castellví, s’habilitaran 
alguns punts per poder seguir l’acte, asseguts. 
En aquests casos IMPRESCINDIBLE INSCRIP-
CIÓ PRÈVIA PER DOMICILIS.  L’AFORAMENT 
és LIMITAT. Preferència a famílies amb infants. 
Els infants f ins 14 anys hauran d’anar amb una 
persona adulta. Ubicació segons barri.
TANCAMENT INSCRIPCIONS: 30 DE DESEM-
BRE a les 14h a l’Ajuntament (dimar ts 15/12 a la 
tarda de 18 a 21h us podeu apuntar també al C. 
Cívic de Can Sunyer i Valldaina).
Haureu d’arribar 30 minuts abans (18.30h) i 
seure al lloc indicat. Dueu l’adhesiu identif icatiu. Quan hagi passat la comitiva, heu de tornar a casa 
(seguiu instruccions del personal de supor t).

dimarts 29 de desembre
Taller de clauers i jocs gegants familiars

INSCRIPCIÓ PRÈVIA OBLIGATÒRIA: apunteu-vos-hi a l’Ajuntament f ins a les 14.00h del dia 28/12. 
Places limitades. Es donaran torns per a cadascuna de les activitats. 
JOCS GEGANTS: els grups es faran per bombolla de convivència (família que viu al mateix domicili). 
CLAUERS: els infants poden fer el taller sols (hi ha monitors/ores), llevat que siguin molt petits. Les 
persones adultes acompanyants tindran una zona d’espera habilitada amb cadires. 
(Vegeu dors del programa per a detall mesures prevenció de les activitats i tallers).

Plaça del poble - de 10.00 a 13.00h

Reis en directe als comptes d’Instagram
@infocastellvi i @amicsdelsreiscastellvi

Ses Majestats repartiran com cada any els regals 
per les cases. Els Amics dels Reis de Castellví us 

n’informaran al 626.81.33.87

Inici recorregut 
Av. Mare de Déu de Montserrat

Final recorregut
C/ Font

NO ES PODRÀ APARCAR 
a cap dels carrers per on 
passi la comitiva reial.
Veïnat del nucli antic 
sense garatge, aparqueu 
a plataformes C/Manel 
Fernández. 
Veïnat d’altres barris, 
sota la rotonda d’accés.

El C/Manel Fernández serà via 
d’emergència. 
NO aparqueu fora de les zones 
habilitades. Tot l’ample de 
calçada ha de quedar lliure.


