
  TORREDEMBARRA 22 DE DESEMBRE DE 2018

                 FIRA DE NADAL

DE 10 A 13.30 H I DE 17 A 20.30 H. PER L’EIX COMERCIAL

personatges itinerants nadalencs

música tradicional

Ti

ó

parades d’artesania 

descobreix el comerç de Torredembarra

tallers i  animació infantil

  xocolatada



ESPAI TALLERS
Pl. Mn. Joaquim Boronat
d’11.00 h a 13.30 h  
i de 17.00 h a 20.00 h. 

D’11.30 a 13.30 h. Eix comercial. 

Actuació itinerant: Un per-
sonatge màgic passeja pels 
carrers de Torredembarra! 
A càrrec de la Cia. Patawa.

A partir de les 11.00 h. 

Actuació itinerant de la Coral 
Xaloc de Torredembarra. 
Recorregut Pl. Mn. Joaquim Boronat, 
C/ Antoni Roig i Pl. de la Vila.  
A càrrec de Coral xaloc de  
Torredembarra

De 17.30 h a 20.00 h. Eix comercial. 

Itinerant de personatges 
nadalencs. 
A càrrec de la Cia Funeral 
Cabaret Associació.

De 17.30 h a 20.00 h. Pl. de la Vila. 

Vine a gaudir del Tió Manu, 
fent cagar el tió!

A les 18.00 h.  
Pl. Mn. Joaquim Boronat. 

Xocolatada i coca gratuïta  
per a tothom 

*Fins exhaurir existències

De 18.30 h a 20.00 h. Eix comercial. 

Actuació itinerant amb  
música tradicional  

“nadales de sac i tamborino”

*A més, el Gimnàs Anura 
ofereix entrada lliure a les 
seves instal·lacions durant tot  
el dissabte 22 de desembre.

     V
ine a gaudir de la f ra de Nadal!

Taller infantil de Nadal. 
Taller infantil de tions reciclats.
Inflable.

*Per participar a qualsevol dels tallers cal que dipositeu, a la carpa de 
l’Ajuntament situada a la plaça Mn. Joaquim Boronat, aliments o, especialment, 
productes d’higiene personal, que es lliuraran a Càritas Torredembarra.

De 10.00 h a 13.30 h. i de 17.00 h a 20.30 h. Eix comercial.  

Parades d'artesania i productes de regal i alimentació.  
Vine a descobrir el comerç de la Torre!

Organitza Col·labora

Regidoria de Comerç, 
Indústria i Activitats


