
 
  

   
 

    PROGRAMA FIRA DE NADAL  
     

10 i 11 de desembre 
Plaça del Poble, d’11h a 14h i de 17h  a 20h 

 

  Dissabte, 10 de desembre  
 

 

 Parades de tot una mica: regals, decoració, roba, bijuteria, gastronomia,... 
 

 Taller de maquillatge “Fantasia de Nadal”: a càrrec de les elfes maquilladores  
 

 Taller de manualitats: boles de nadal amb llesques de fusta: creació de decoracions de nadal 
a partir de rodanxes de fusta i cosint amb fil una inicial, una estrella, un cor,... 

 

 Ludoteca, espai de jocs pels infants 
 

 Photocall nadalenc, a càrrec de Grup Fotogràfic Sant Vicenç de Montalt. 
 

 Visita del Sr. Tió,  busca’l, canta la cançó del tió i... sorpresa! 
 

 Micro obert nadalenc: espai per tothom que vulgui ensenyar el seu talent. Vine a cantar, 
recitar, fer un monòleg, explicar un conte, tocar un instrument,... tot relacionat amb el nadal. Les 
Inscripcions es fan a la mateixa fira 

 

11.30h  Taller gastronòmic: el tronc del tió (primer torn) a càrrec de Petit Xef.  
Places limitades. Les Inscripcions es fan a la mateixa fira.                             

12h Inauguració del Pessebre de Sant Vicenç 2022 “La llegenda del pantà” de l’Ass. Amics 
dels Pessebres de Sant Vicenç amb l’acompanyament musical de EMM L’Oriola    

 

12.30h   Taller gastronòmic: el tronc del tió (segon torn) a càrrec de Petit Xef. 
Places limitades. Les Inscripcions es fan a la mateixa fira.  
 

17.30h Actuació musical de “Els grimpallunes”, espectacle ple de jocs i sorpreses que farà ballar 
a petits i grans  

 

 19h     Desfilada moda hivern dona i home a càrrec de Rosa Pera 
 

19h Taller de piano, a càrrec de l’EMM L’Oriola. 
    

Diumenge, 11 de desembre 
 

 Parades de tot una mica: regals, decoració, roba, bijuteria, gastronomia,... 
 

 Taller de maquillatge “Fantasia de Nadal”: a càrrec de les elfes maquilladores  
 

 Taller de manualitats: boles de nadal amb llesques de fusta: creació de decoracions de nadal 
a partir de rodanxes de fusta i cosint amb fil una inicial, una estrella, un cor,... 

 

 Ludoteca, espai de jocs pels infants 
 

 Photocall nadalenc, a càrrec de Grup Fotogràfic Sant Vicenç de Montalt. 
 

 Visita del Sr. Tió,  busca’l, canta la cançó del tió i... sorpresa! 
 Micro obert nadalenc: espai per tothom que vulgui ensenyar el seu talent. Vine a cantar, 

recitar, fer un monòleg, explicar un conte, tocar un instrument... tot relacionat amb el nadal. Les 
Inscripcions es fan a la mateixa fira 

 
11.30h Taller gastronòmic: galeta gegant amb forma de gíngerbread man a càrrec de Petit Xef. 

Places limitades. Les Inscripcions es fan a la mateixa fira.. 
  

 

12.30h  Taller d’instruments de corda fregada, a càrrec de l’EMM L’Oriola:  
 

Taller gastronòmic: galeta gegant amb forma de gíngerbread man  a càrrec de Petit Xef.     
Places limitades. Les Inscripcions es fan a la mateixa fira.. 

 

17h Taller d’ukeleles, a càrrec de l’EMM L’Oriola:  
 

18h  Conta contes infantil: Contes de nadal a la vora del foc, amb els personatges, contes i 
cançons amb la màgia del Nadal, a càrrec de Jeep Gassulla 

 

19h  Actuació musical dels alumnes de cant de l’EMM L’Oriola 
 

i tot seguit... Sorteig de la panera – gentilesa de els/les paradistes de la Fira de Nadal 
   


