A les 11 h. a la plaça de la Vila

Brou de Nadal
De 12 a 14 h. a la plaça del Castell

De 12.30 a 13.30 h.
a la plaça del Castell

Bingo Solidari

Preu: 1 € donatiu per la Marató.

Taller infantils

Manualitats i Pintacares.

Vermut solidari per la Marató

De 17h a 18h. a la plaça M.J. Boronat

Taller de plastelina
a càrrec de l’Ucep.

De 18 a 19 h. a la plaça M.J. Boronat
De 12 a 13h. a la plaça M.J. Boronat

Taller de fruita

Amb la col·laboració de Fruites i
Verdures Mercadé, a càrrec d’Ucep.

Minidisco infantil

Regal de globus i un barret de
Pare Noel per a tots els participants
amb la col·laboració del Gimnàs
Zona Fitness.
A les 19.30 h. a la plaça del Castell

Recollida dels desitjos
penjats a l’arbre
i Crema a la foguera
de la plaça de la Vila

Organitza

Amb el suport de

DURANT TOT

DISSABTE

DIUMENGE

Horari de la Fira:

De 10 a 14 h. al Casal Municipal

Durant tot el dia a la plaça M.J. Boronat

XI Trobada d’intercanvi
de plaques de cava

Granja d’animals i
passejades amb burro

de les Gunyoles d’Avinyonet.

D’11 a 12 h. des de la plaça
M.J. Boronat fins a la plaça del Castell

Des de la plaça M.J. Boronat
a la plaça del Castell.

Tallers

Itinerant d’actuació del
Grup Coral de Torredembarra

Itinerant: Pallassos
Voluntaris d’Hospital

EL CAP DE SETMANA
De 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Per l’espai de la Fira:

Pessebre vivent

Crea el teu pessebre al nucli antic.
Taller de pessebres a càrrec
de l’Ass. de pessebristes
al carrer Antoni Roig.
Taller de manualitats
a la plaça de la Font.
A la plaça del Castell

Penja el teu desig a
l’arbre dels desitjos

13 DE DESEMBRE

De 12 a 13 h. a la plaça M.J. Boronat

Taller de Play Mais

decora el teu arbre de Nadal
i emporta-te’l, a càrrec d’Ucep.
De 13 a 14 h. a la plaça M.J. Boronat

Actuació de l’escola de música
de Torredembarra

A la plaça de la Vila

a càrrec de l’Alumnat de
l’escola de música de la Regidoria
d’Ensenyament.

Gaudeix del tió cremant

De 17 a 18 h. a la plaça M.J. Boronat

On podràs degustar torrades
amb oli i sal o sucre.

14 DE DESEMBRE

Taller de Música

A les 9.30 h. des del Casal Municipal
fins a la plaça del Castell

Caminem amb el cor

Inscripcions a totes les Farmàcies
de Torredembarra i fins una hora
abans de la sortida.
Xocolata per tots els participants.
Preu: 3 € per la Marató.

A les 10.30 h. a la plaça M.J. Boronat

Trobada de gossos
Torredembarra a càrrec de l’Ucep

A la plaça M.J. Boronat

a càrrec de l’Estudi de guitarra
Tot Musical i Artístic.

Diploma de participació i obsequi
a tots els participants.

Intercanvi de joguines

Taller de canapès de Nadal

Inscripcions prèvies, abans del dimecres
dia 10 de desembre, inclòs, a:
Zona Fitness: c. Capella 3
Captivate: c. Antoni Roig 13
Alicia: c. Pere Badia 36
Llibreria Drac Blau: Plaça de la Vila 11
Llibreria Prisma: c. Filadors 27
Veterinari Gatigos: c. Envelat 19

a càrrec de l’Ass.
Medioambiental la Sínia

Per adults, a càrrec d’Ucep.

De 18 a 18.30 h. a la plaça M.J. Boronat

Actuació guitarra

a càrrec de l’estudi de Guitarra
Tot Musical i Artístic,
professor Andrés Bastiani.
A les 18.30 h. a la plaça de la Vila

Xocolatada popular gratuïta

Col·labora la Regidoria de Sanitat
de l’Ajuntament.

D’11 a 11.30 h. a la plaça del Castell

Homenatge a l’equip mèdic
de l’Unitat de Cardiopaties
Congènites de l’infant i
de l’adult de l’Hospital
Maternoinfantil Vall d’Hebron
(Barcelona)
A continuació

Enlairament de globus
en forma de cor
en homentage als cors
que s’han aturat.
I després

Batucades i circuit
de l’unitat equina
de protecció civil
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