
      PROGRAMA 

 DISSABTE
      

D’11 a 14 i de 17 a 20 h. 
 
 

  Venda i degustació de productes nadalencs
de Nadal, arbres, regals, 
pessebre,.... - 

 

 Demostració de com es fan les figures de fang
Casanovas i Vives –

     

 Campanya de recollida de joguines
 

 Activitats solidà ries  amb
 

        11h. Xerrada sobre el poder de les pedres
 

  11:30h. Taller de Nadal per infants 
original i divertida - Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

 

 Maquillatge de fantasia per nens i nenes
 

 12:30h. Taller infantil de cupcakes
     

  17:00h    Taller de creació de centres de taula nadalencs
 

  17:30h    Taller de Nadal : construir 
 

 Maquillatge de fantasia per nens i nenes
 
 

18:00h Xerrada sobre  cuina energètica
 

 DIUMENGE
      

D’11 a 14 i de 17 a 20 h. 
 

 Venda i degustació de productes nadalencs
de Nadal, arbres, regals, 
pessebre,.... 

 

 Demostració de com es fan les figures de fang
Casanovas i Vives –

     

 Campanya de recollida de joguines
 

 Activitats solidà ries  amb
 

     11 h. Xerrada sobre què són les 
 

11:30h. Taller de Nadal per infants
fanalet per la nit de Reis 

 

 Maquillatge de fantasia per nens i nenes
 

12:00h. Obertura del Pessebre Monumental al Centre
d’Amics dels Pessebres de Sant Vicenç

 

12:30h. Xerrada sobre el taller per aprendre a viure amb plena consciència
Teràpies  Naturals Neraida

 

17:00h  Taller de creació de centres de taula nadalencs
 

17:30h      Taller de Nadal per 
original i divertida  -  

 

 Maquillatge de fantasia per nens i nenes
  

18:00h Taller pràctic de reflexologia podal

PROGRAMA D’ACTIVITATS
 

 

DISSABTE, 13 DE DESEMBRE DE 201
 

Venda i degustació de productes nadalencs : torrons, neules, caves, 
de Nadal, arbres, regals, roba, complements, amics invisibles, 

Demostració de com es fan les figures de fang  a càrrec de l’escultor Marçal 
– Ass. Amics dels Pessebres de Sant Vicenç

 

ampanya de recollida de joguines  – Creu Roja i Ajuntament de Sant Vicenç

ries  amb                            - Sant Vicenç per la Independència

poder de les pedres  – Centre de Teràpies

per infants : embolicar regals,  aprendre a 
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

de fantasia per nens i nenes  - Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

de cupcakes  – Pastisseria Can Trilla 

creació de centres de taula nadalencs  -  Centre de Jardineria Arqué

construir titelles de dit  - Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Maquillatge de fantasia per nens i nenes  - Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

cuina energètica  – Centre de Teràpies  Naturals Neraida

 

UMENGE, 14 DE DESEMBRE DE 2014 
 

Venda i degustació de productes nadalencs : torrons, neules, caves, 
de Nadal, arbres, regals, roba, complements, amics invisibles, decoració, figures de 

Demostració de com es fan les figures de fang  a càrrec de l’escultor Marçal 
– Ass. Amics dels Pessebres de Sant Vicenç

 

Campanya de recollida de joguines  – Creu Roja i Ajuntament de Sant Vicenç

ries  amb                            - Sant Vicenç per la Independència

què són les constel·lacions familiars –Teràpies

Taller de Nadal per infants : fanalet de Reis , per aprendre a constru
Reis - Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Maquillatge de fantasia per nens i nenes  - Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

Pessebre Monumental al Centre  Parroquial El Delme
d’Amics dels Pessebres de Sant Vicenç 

taller per aprendre a viure amb plena consciència
Teràpies  Naturals Neraida 

Taller de creació de centres de taula nadalencs  -  Centre de Jardineria Arqué

Taller de Nadal per adults : embolicar regals , aprendre a fer
 Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

Maquillatge de fantasia per nens i nenes  - Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

pràctic de reflexologia podal   - Centre de Teràpies  Naturals Neraida

D’ACTIVITATS  

DE DESEMBRE DE 2014  

: torrons, neules, caves, licors, flors 
amics invisibles, decoració, figures de 

a càrrec de l’escultor Marçal 
Ass. Amics dels Pessebres de Sant Vicenç 

Creu Roja i Ajuntament de Sant Vicenç 

Sant Vicenç per la Independència 

Teràpies  Naturals Neraida 

aprendre a fer-ho  de manera 

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

Centre de Jardineria Arqué. 

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

Naturals Neraida 

DE DESEMBRE DE 2014  

: torrons, neules, caves, licors, flors 
amics invisibles, decoració, figures de 

a càrrec de l’escultor Marçal 
Ass. Amics dels Pessebres de Sant Vicenç 

Creu Roja i Ajuntament de Sant Vicenç 

Sant Vicenç per la Independència 

Teràpies  Naturals Neraida 

aprendre a construir i decorar un 
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

Parroquial El Delme   – Associació 

taller per aprendre a viure amb plena consciència  – Centre de 

de Jardineria Arqué 

aprendre a fer-ho  de manera 

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

Naturals Neraida.   


