
 



Divendres 24 de desembre:  les 20h Missa del Gall al Pla de Sta. 
Maria  

Dissabte 25 de desembre:  a les 10:30 Missa de Nadal del Senyor. oficia-
da pel Mossèn Josep Moreno Espinosa 

A la sortida a la Plaça de l’Església: 

Farem Cagar al TIÓ i els Patges reals 
recolliran les cartes a SSMM els Reis 

 

Dijous 23 de desembre: de 16h a 18h farem cagar el tio al Club soci-
al de Mas del Plata.  

Els Patges reals recolliran les cartes a SSMM els Reis i ens visitarà el Pare 
Noel per a recollir els nostres desitjos 

Mas del Plata 

Cabra del Camp 

Benvolguts veïns i veïnes,  l’equip de Govern i  els treballadors  
de l’Ajuntament de Cabra del Camp us desitgem de tot cor a 
cadascú de vosaltres, que passeu unes bones festes i un pròsper 
any 2022. 

Que el proper any esdevingui un any ple de pau, amor, i salut . 

Bones Festes!! 

Javier Romero Aznar 



Diumenge 26 de desembre:  a les 10:30 Missa dominical, oficiada pel Mos-
sèn Josep Moreno Espinosa 

Divendres 31 de desembre: a les 20h  Missa de Cap d’Any al Pla de Sta 
Maria  

Dissabte 1 de Gener: a les 10,30  Missa d’Any nou de la Mare deu oficiada 
pel Mossèn Josep Moreno Espinosa 

Dissabte 1 de Gener: a les 19 h a la sala 1 d’Octubre Concert d’Any nou a 
càrrec de: 

 

 



Dijous 2 de Gener: a les 10,30  Missa d'Epifania del Senyor, oficiada pel 
Mossèn Josep Moreno Espinosa 
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Diumenge 2 de Gener: a les 10,30  Missa oficiada pel Mossèn Josep   
Moreno  Espinosa 

Dimecres 5 de Gener: a les 20h Arribada de SSMM els Reis d’Orient a 
Cabra del Camp  

El repartiment de regals es farà casa per casa 

 
*Per a gestionar l’entrega de regals contactar amb l’assistent de SSMM 
els Reis d’Orient al número 637280233 

Dissabte 9 de Gener: a les 10,30  Missa de Baptisme del Senyor, oficiada 
pel Mossèn Josep Moreno Espinosa 
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