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A les 12 h, a l’escenari
Explica’m un conte de Nadal
a càrrec de la companyia jomeloguisojomelo.com teatre còmic

A les 12 h, 
Visita de “Masha y el Oso”
a càrrec de Centres d’Estudis Jovi

A les 17.30 h, 
Taller de decoració creativa de Nadal
a càrrec de Centres d’Estudis Jovi

De 17 a 19 h,
Dona menjar al Tió!
Fes una donació d'aliments aquest dia i podràs cagar el Tió el pròxim 16 de desem-
bre. Pots portar dolços i productes nadalencs com torrons, neules, conserves, etc. El 
recapte es destinarà al Banc d'Aliments de Vallirana.

A les 18 h, 
Visita de “Masha y el Oso”
a càrrec de Centres d’Estudis Jovi

Durant tota la fira 

Tallers infantils i servei de guarda. Crea i decora la teva corona o tió 
de Nadal.
Tallers i servei de guarda a càrrec d’EdCrea.

Taller de fanalets per rebre Ses Majestats els Reis Mags d’Orient
a càrrec de BTU-K Vallirana

Mercat de Nadal
Regals per al Tió, adornaments, xocolata, torrons, pessebres...

El corral de les gallines i la vaca
Els més petits podran munyir la vaca i donar menjar a les gallines

Els oficis del Pessebre Català 
El forner, el fuster i el ceramista

Del 3 al 15 de desembre, de 18 a 20 h, vine a donar menjar al Tió! Si ho fas, el diumenge 16 de desembre podràs cagar el 
Tió i recollir el teu regal.
Per donar menjar al Tió, només cal que portis dolços i productes nadalencs com torrons, neules, conserves, etc. La teva donació es destinarà al Banc 
d'Aliments de Vallirana.

Torrades amb un raig d’oli nou
Fes-te la teva pròpia torrada de pa amb oli nou al voltant de la foguera

Jocs tradicionals
Juga amb el joc de la granota, el billar holandès i el barquillero 

DISSABTE 1
D’11 a 13 h,
Dona menjar al Tió!
Fes una donació d'aliments aquest dia i podràs cagar el Tió el pròxim 16 de desembre. 
Pots portar dolços i productes nadalencs com torrons, neules, conserves, etc. El 
recapte es destinarà al Banc d'Aliments de Vallirana.

A les 11.30 h, 
Taller de decoració creativa de Nadal
a càrrec de Centres d’Estudis Jovi

A les 17.00 h, a l’escenari
Animació infantil amb música, pinta cares i la visita de Coco i Shim-
mer i Shine
a càrrec de Wonders of Kids

A les 17.45 h, 
Acte d’encesa de la il•luminació de Nadal 2018/19

De 18.30 a 20 h,
Dona menjar al Tió!
Fes una donació d'aliments aquest dia i podràs cagar el Tió el pròxim 16 de desembre. 
Pots portar dolços i productes nadalencs com torrons, neules, conserves, etc. El 
recapte es destinarà al Banc d'Aliments de Vallirana.

DIUMENGE 2
A les 9 h, al Casal de Joves
Marxa Nòrdica 
a càrrec de Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme amb la col•laboració d’MC3 
Esports. Més informació i inscripcions a Promoció Econòmica i Turisme. Passeig dels 
Horts, 6. Tel.: 93 683 22 62

D’11 a 13 h,
Dona menjar al Tió!
Fes una donació d'aliments aquest dia i podràs cagar el Tió el pròxim 16 de desembre. 
Pots portar dolços i productes nadalencs com torrons, neules, conserves, etc. El 
recapte es destinarà al Banc d'Aliments de Vallirana.

A les 11.30 h, 
Taller “Un Nadal molt sostenible”
a càrrec d’Argelaga Serveis Ambientals


