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A 2/4 de 7 de la tarda 
Concert & Kirtan, connecta amb el poder del 
Mantra, amb Damià Olivella (RAMA DAS)
Organitza: Espai Mantram Associació

Mercat de Nadal 
C. Camprodon i plaça de la Vila
Parades d’artesans i d’articles de regal nadalencs.

Taller Vine a fer el teu tió! 
Plaça de la Vila
El mestre tioner t’ensenyarà com fer un tió de 
Nadal. Pagament al Punt d’informació.
Preu 4€ (material inclòs)

El jardí màgic dels Tions
Plaça de la Vila
A càrrec de l’Avi Peric Tions.

Nadal amb tots els sentits
Gaudeix dels tallers i activitats que trobaràs al 
llarg de la �ra als espais dels cinc sentits!

Circuit de vehicles elèctrics! 
Carrer Camprodon
Fes el circuit amb el vehicle que més t’agradi!

Exposició temporal
MEMGA 
EL LLIBRE DE LA SELVA, CÒMIC I CONTRACULTURA 
EN CATALÀ A LES COMARQUES GIRONINES (1986-1991)
El Llibre de la Selva és la veu d’una generació, d’un 
context i d’uns pobles que volien demostrar que 
era possible fer coses més enllà de la gran ciutat. 
Feien còmic perquè era allò que els agradava i 
el feien en català perquè era la seva llengua.

DIVENDRES

DISSABTE I DIUMENGE DURANT TOT EL DIA
 

· DISSABTE de 10 del matí A 8 DEL VESPRE  · DIUMENGE DE 10 del matí A 3 DE LA TARDA

DISSABTE

Tions al comerç!
Busca els 13 tions amagats als diferents 
comerços de l’Associació de Comerç Arbúcies. 
Per als 100 primers que descobreixin el secret 
amagat dels tions d’Arbúcies, premi assegurat. 
Tots els participants entraran al sorteig de 30€ 
en vals de comerç (�ns l’11 de desembre)! 
Díptic de la gimcana a La Gabella, i al mateix dia 
al Punt d’informació.

Troba el tió al Montseny
Troba el teu tió de Nadal al Parc Natural del 
Montseny. 
Des d’@els.tions ho tenen tot preparat perquè 
gaudiu al màxim d’aquesta experiència en família. 
Tota la informació a www.elstions.com
Reserves a tiodenadal20@gmail.com

Durant tot el dia
Plaça de la Vila
Taller 
Personalitza el teu bastó per fer cagar el tió
A càrrec dels alumnes de 5è de l’Escola Doctor 
Carulla (matí) i de l’IES Montsoriu tarda).

De les 11 del matí a les 2 de la tarda
Diferents espais
Espectacle itinerant     
El tió traginer, a càrrec de la cia. Patawa.
El tió volta enguany amunt i avall. Diu que té 
molta i molta gana, però no vol cagar. 
Demanarem ajuda a petits i grans; ja sabem 
que no és el dia, només és per practicar...

A les 11 del matí
Carrer Pont vermell, 1 bis 2 · Espai Sangha
Taller
Massatge en família per a començar el Nadal, 
a càrrec de Sangha.  
Taquilla inversa

A les 12 del migdia
Plaça de la Vila
Animació familiar
Visca la xerinola!!!, a càrrec de Rikus. 
Teniu ganes de saber quina en porten de cap 
en Rikus, la Tina i els barretines? Penseu que 
allà a la muntanya on viuen tenen idees per a 
tot l'any, els és igual si és Nadal, Carnaval, 
Pasqua, estiu o la castanyada! 
Sempre tenen ganes de fer FESTA GROSSA! 

A 2/4 de 6 de la tarda
Plaça de la Vila
Espectacle familiar 
El gran tió i encesa de les llums de Nadal
El nostre tió gegant, d’uns 6 metres, no és pas 
un tió normal... És el pare de tots els tions i ve a 
avisar a tots els nens i nenes que ja és hora de 
despertar els petits tions que fa tot l’any que 
dormen.

A les 6 de la tarda
Plaça de la Vila
Vine a fer cagar el tió gegant!  
El tió gegant us ensenyarà què heu de fer 
perquè el dia 24 de desembre tots els tions 
caguin molt! El Ple dels Infants repartirà coca a 
tots els participants.

DIUMENGE

Mercat setmanal

Durant tot el dia
Plaça de la Vila
Taller
Personalitza el teu bastó per fer cagar el tió
A càrrec dels alumnes de 6è de l’Escola Vedruna.

Plaça de la Vila
Taller 
Decoració de galetes del Tió!
Pagament previ al Punt d’informació. 
Preu: 2€

A les 12 del migdia
Plaça de la Vila
Espectacle familiar
Ara ve NASDAL, a càrrec de la cia. El Replà. 
Allò que és essencial del Nadal és invisible als ulls.

Contes al Tipi · Històries d'hivern
A la parada de Tierraluz
Dissabte a 2/4 de 12, a 2/4 d’1, a les 5 i a 2/4 de 7
Diumenge: a 2/4 de 12 i a 2/4 d’1
Preu: 2€


