
15 i 16 de desembre 2018

Aquest any iniciem una nova etapa de la 
fira de Nadal dedicada a l’oli, de la mà dels 
nostres productors locals.

Podreu venir a descobrir i degustar l’oli nou 
dels productors de Collbató! Una experièn-
cia per conèixer i tastar el que es produeix 
a casa nostra.

Enguany hi podreu trobar una fira on l’ali-
mentació i l’agricultura de la nostra terra 
són els protagonistes. 

L’àmplia oferta anirà des de les parades 
l’oli, d’alimentació, de vi, de cerveses arte-
sanes, fins a una mostra d’animals de gran-
ja o de maquinària agrícola. Les parades 
de decoració i artesania, seran també pre-
sents al nucli històric de Collbató per as-
sortir-vos dels regals que necessiteu  per 
a aquest Nadal. 

Us animem també a participar de manera 
solidària a  les activitats i parades de les 
entitats locals, passejant  en poni i visi-
tant el pessebre vivent als jardins de Can 
Rogent, que un any més seran el gaudi de 
petits i grans.

ORGANITZA:
AJUNTAMENT DE COLLBATÓ, 
REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
COL·LABORA: 
- Associació de productors locals d’oli de Collbató
- Fundació Rogent
- Família Rogent / Serra
- Centre Hípic Collbató

FIRA DE NADAL I
1a EDICIÓ DE LA

PRESENTACIÓ DE L’OLI NOU 
DELS PRODUCTORS

DE COLLBATÓ

Amb la col·laboració



Reserves de les activitats 
al correu electrònic:
infoturisme@collbato.cat
indicant: nom, cognoms, 
nombre assistents, 
telèfon de contacte 
i activitat en què es 
vol participar.

DISSABTE 15 DE DESEMBRE

De 16h a 21h. Presentació i degustació de l’oli 
nou dels productors de Collbató, a càrrec de l’As-
sociació Art i Tradició a la plaça de l’Era

De 16h a 21h. Fira agroalimentària: embotits, 
formatges, dolços, vins i cerveses artesanes, a 
càrrec de l’Associació Art i Tradició a la plaça de 
l’Era

De 16h a 21h. Exposició de maquinària agrícola, 
a càrrec de l’Associació Art i Tradició a la plaça de 
l’Era/ passeig de Mansuet

De 16h a 21h. Fira de Nadal al nucli històric (c/ de 
Pau Bertran, plaça de l’Església, c/ Amadeu Vives 
i passeig de Mansuet) 

17.00h. Cantada de nadales a càrrec dels alum-
nes i mestres de l’Escola de Música de Collbató a 
l’Església de Sant Corneli

17.00h. Taller “Canapès de Nadal, idees fàcils 
i econòmiques”, a càrrec de Gemma Barceló al 
Molí d’Oli (places limitades. Reserva prèvia)

18.00h. Pessebre vivent amb corralet d’animals 
de granja, a càrrec de la Forja Teatre als jardins 
de Can Rogent. 
- 18.00h. 1a sessió
- 19.00h. 2a sessió

18.30h. Animació infantil “Pete & Pat at The Pia-
no Pupp”,  a càrrec de la companyia Bígolis a la 
terrassa del Casinet

DIUMENGE 16 DE DESEMBRE

De 10h a 15h. Presentació de l’oli nou dels pro-
ductors de Collbató i degustació, a càrrec de l’As-
sociació Art i Tradició a la plaça de l’Era

De 10h a 15h. Fira agroalimentària: embotits, 
formatges, dolços, vins i cerveses artesanes, a 
càrrec de l’Associació Art i Tradició a la plaça de 
l’Era/ passeig de Mansuet

De 10h a 15h. Exposició de maquinària agrícola, a 
càrrec de l’Associació Art i Tradició a la plaça de l’Era

De 10h a 15h. Fira de Nadal al nucli històric (c/ 
Pau Bertran, plaça de l’Església, c/ Amadeu Vives 
i passeig de Mansuet) 

De 10h a 13h. Xocolatada, a càrrec de la Penya 
Blaugrana de Collbató. A la terrassa del Casinet

11.00h. Taller ”Alimentació natural i saludable en 
família” a l’Alzina de Collbató (places limitades. 
Reserva prèvia)

12.00h. Teatre infantil “Una paradeta particular” 
a càrrec de la companyia La Bleda al Casinet

12.00h. Pessebre vivent amb corralet d’animals 
de granja,  a càrrec de la Forja Teatre als jardins 
de Can Rogent. 
- 12.00h. 1a sessió
- 13.00h. 2a sessió

Durant tota la Fira els més petits podreu passejar 
en ponis del Centre Hípic Collbató, al c/ Colom.

Collbató participa a la Marató de TV3 amb el tra-
dicional Quinto Solidari diumenge a les 18.00h al 
Casinet.

EXPOSICIONS GRATUÏTES

 INSTRUMENTS MUSICALS D’ARREU DEL 
MÓN, “MAQUETES” i “DIORAMES D’ANTICS 
INDRETS DE COLLBATÓ”

 A la Fundació Rogent, oberta dissabte i diu-
menge en l’horari de la Fira.

 DIORAMES
 Al Casal de Cultura del 12/12/2018 al 

05/01/2019.

Horaris: 
· Dl-dv (10h-14h i de 16h a 20.30h)
· Dissabte només matí. Els festius romandrà 

tancada.

Agraïm la col·laboració i participació de tots 
els veïns i veïnes,  entitats i  productors locals 
que ajuden a fer possible la Fira any rere any.


