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JA ÉS NADAL A SANT FELIU DE GUÍXOLS!

Dissabte 21 i diumenge 22 de desembre

Dissabte 21 de desembre d’11 a 14 h i de 16.30 a 20 h
Diumenge 22 de desembre d’11 a 14 h

Amb les vacances escolars comença el Nadal a Sant Feliu de Guíxols!

A la placeta Sant Joan us podreu endinsar en una bombolla gegant, que 
recrea aquelles boles de vidre que tenen un paisatge en miniatura a l’in-
terior i on neva quan l’agites. Els que la miren des de fora veuen la seva 
bellesa, però només els que hi han entrat poden entendre la seva màgia 
i jugar amb quilos i quilos de confeti com si fos neu. És fascinant veure a 
adults i nens passant-s’ho bé junts! I també és un magnífic escenari per a 
fer-te un bon selfie, etiqueta’ns! #guixols 
A La Rambla caminareu pel “Passatge dels records” on viureu en famí-
lia un moment especial. Escollireu el record més bonic que tingueu i us 
endinsareu dins del passatge, on trobareu articles que us faran mantenir 
viu aquest record. Al finalitzar el passatge podreu escriure el record per 
mantenir-lo en el temps.
Voltant pel centre de la ciutat trobareu l’Avi Martí, un personatge en-
tranyable de 4m. d’alçada que interactuarà amb qui s’hi vulgui acostar. 
I dissabte a la tarda, a la plaça Joan Maragall, hi haurà xocolatada popular 
gentilesa de l’Associació Guíxols Comerç i Turisme. 

Dilluns 23 de desembre

*Fes cagar el Tió. A les 18 h a la placeta Sant Joan trobaràs el Tió acompan-
yat d’uns personatges molt simpàtics, canta-li la cançó i dona-li cops de 
bastó.. i si ho fas molt bé tindràs recompensa.
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ENCESA DE LLUMS

Divendres 29 de novembre
*Inauguració de llums de Nadal. La Fanalatera és l’encarregada secreta 
d’anar pel món portant i encenent la llum allà on calgui amb el seu fa-
nalet màgic. Perquè la llum és alegria i escalf! I per Nadal té molta feina, 
ja que a totes les cases i a tots els carrers hi ha llumetes. Però sempre 
hi ha enemics de la llum i l’alegria i a en Negrós tampoc li agrada gens 
la claror, igual que a en Foscaire, el seu amic, ni les festes ni el soroll. I la 
segueix arreu per apagar-li el fanalet. És per això que aquests dos perso-
natges sempre estan com gat i gos. Aconseguirà la Fanalatera encendre 
les llums de Nadal de Sant Feliu de Guíxols? Ho descobrirem tots junts! 

17.15 h a la plaça Salvador Espriu. Seguidament xocolatada popular i ani-
mació infantil
18.00 h al passeig Rius i Calvet. Seguidament xocolatada popular i anima-
ció infantil
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FIRA DE NADAL 

6, 7 i 8 de desembre
Parades de venda de productes artesanals i nadalencs a La Rambla
Divendres 6 i dissabte 7 de 10.30 a 14 h i de 16 a 20 h
Diumenge 8 de 10.30 a 14 h

Busca el Tió de Nadal i canta-li una cançó, potser té alguna sorpresa per tu. 

Tallers i activitats:

Divendres 6 de desembre
- De 10.30 a 14 h torner de fusta. Demostració d’ofici.
- De 10.30 a 14 h penjador de porta, titelles i marc de fotos de Nadal. A la 
parada QUKADES. Preu 2€. 
- D’11.30 a 13.30 h garlanda de Nadal per decorar. Dirigit per ACAF (Associa-
ció Catalana d’Afectades i Afectats de Fibromiàlgia). A la carpa. Preu: 4€. 
- D’11.30 a 13.30 h espelmes de Nadal i Espai de Joc. Dirigit per Espai La Mi-
lana. A la carpa. Preu: 4€.
- De 12 a 14 h figuretes de Nadal. A la parada de JumpingClay. Preu 3€.
- De 16 a 20 h torner de fusta. Demostració d’ofici.
- De 16 a 20 h penjador de porta, titelles i marc de fotos de Nadal. A la pa-
rada QUKADES. Preu 2€.
- De 17 a 19.30 h figuretes de Nadal. A la parada de JumpingClay. Preu 3€.
- De 17 a 19.30 h bola de Nadal. Dirigit per Centre Ohana. A la carpa.
Preu: 3€. 
- De 17 a 19.30h espelmes de Nadal i Espai de Joc. Dirigit per Espai La Milana. 
A la carpa. Preu: 4€.

Dissabte 7 de desembre
- De 10.30 a 14 h torner de fusta. Demostració d’ofici.
- De 10.30 a 14 h penjador de porta, titelles i marc de fotos de Nadal. A la 
parada QUKADES. Preu 2€. 

- D’11.30 a 13.30 h pintacares de Nadal. Dirigit per Centre Ohana. A la carpa. 
Preu: 2,50€. 
- D’11.30 a 13.30 h DLAND reutilitza i juga. Dirigit per DLAND. A la carpa.
Gratuït.
- D’11.30 a 13.30 h decoració de Nadal. Dirigit per La Pinzellada. A la carpa. 
Preu: 5€. 
- A les 12 h hora del conte en anglès, Storytime: Saving Christmas.
A càrrec de Kids&Us. Gratuït.
- De 12 a 14 h figuretes de Nadal. A la parada de JumpingClay. Preu 3€.
- De 16 a 20 h torner de fusta. Demostració d’ofici.
- De 16 a 20 h penjador de porta, titelles i marc de fotos de Nadal.
A la parada QUKADES. Preu 2€.
- De 17 a 19.30 h figuretes de Nadal. A la parada de JumpingClay. Preu 3€.
- De 17 a 19.30 h DLAND reutilitza i juga. Dirigit per DLAND. A la carpa.
Gratuït.
- De 17 a 19.30 h decora la teva tassa de Nadal. Dirigit per Festa i Paper. 
A la carpa. Preu: 4€.
- De 17 a 19.30 h decora un penjador de porta. Dirigit per La pinzellada.
A la carpa. Preu: 5€.

Diumenge 8 de desembre

- De 10.30 a 14 h torner de fusta. Demostració d’ofici.
- De 10.30 a 14 h penjador de porta, titelles i marc de fotos de Nadal.
A la parada QUKADES. Preu 2€. 
- D’11.30 a 13.30 h garlanda de Nadal per decorar. Dirigit per ACAF
(Associació Catalana d’Afectades i Afectats de Fibromiàlgia). A la carpa.
Preu: 4€. 
- D’11.30 a 13.30 h el pot de les emocions.
Dirigit per Fundació Cor de Maria - Sant Josep. A la carpa. Gratuït.
- De 12 a 14 h figuretes de Nadal. A la parada de JumpingClay. Preu 3€.

 


