


Divendres 02   
    
18.30 h  Acte d’encesa de llums de Nadal de la ciutat i espectacle sorpresa de la 
Màgia del Nadal. Actuació del Cor LaBinota i de Dance&Fun.  
Plaça de l’Ajuntament.

19.45 h Inauguració de la Pista de Gel. Parc Municipal Teodor González.

Dijous 08  

10.00 h Obertura de la Fira

10.30-21.00h Visita el ‘PARC DE NADAL DE LA FIRA’ !! Àrea lúdica infantil. 
Plaça de l’Absis.

10.30h-13.30h Taller de manualitats nadalenques:
Taller ‘Fes la teva postal de Nadal’. 
Concurs de dibuix amb entrega de premis, a càrrec de Legna Fotografia. 
Plaça de l’Absis.    
    
11.00h Acte inaugural de la Fira de Nadal. Visita institucional a la fira per donar la
benvinguda un any més als/les paradistes del circuit de la Fira de Nadal.

11.30h Nadales a càrrec del Cor LaBinota. 
Plaça de l’Absis.

16.00-18.30h Participa en els nostres tallers. Plaça de l’Absis.  
Taller ‘Fes la teva postal de Nadal’. 
Concurs de dibuix amb entrega de premis, a càrrec de Legna Fotografia. 
Taller musical. Saps tocar el piano? Vols aprendre’n?
Vine a conèixer a la ‘BICITECLA del TOCA’M’, a càrrec de l’Associació Cor LaBinota.

ENCESA DE LLUMS i INAUGURACIÓ DE LA PISTA DE GEL

FIRA DE NADAL



18.00h Espectacle ‘El Peix Irisat’ amb teatre i titelles, per descobrir el fons del 
mar i el valor de l’amistat. Basat en la col·lecció de contes il·lustrats de Marcus 
Pfister.
Plaça de l’Absis.

19.00h  Nadales a càrrec del Cor LaBinota. 
Plaça de l’Absis.

21.00h Tancament de la Fira

Divendres 09  

10.00h Obertura de la Fira

10.30 -21.00h  Visita el ‘PARC DE NADAL DE LA FIRA’ !! Àrea lúdica infantil. 
Plaça de l’Absis.

11.00h Volta pel circuit de la fira amb el piano mòbil, la ‘BICITECLA del TOCA’M’, 
a càrrec de l’Associació Cor LaBinota. Plaça de l’Absis.

11.30-13.30h Participa en els nostres tallers. Plaça de l’Absis. 
Taller d’espelmes de Nadal amb cera natural d’abella, a càrrec d’ARTRA.
Taller musical. Saps tocar el piano? Vols aprendre’n? Vine a conèixer a la ’BICITE-
CLA del TOCA’M’, a càrrec de l’Associació Cor LaBinota.
  
16.00-18.00h Participa en els nostres tallers. Plaça de l’Absis.
Taller ‘Fes la teva postal de Nadal’. Concurs de dibuix amb entrega de premis, a 
càrrec de Legna Fotografía.
  
18.00-19.00h Espectacle ‘Conte Nadalenc’. Una obra de titelles d’arrel tradicional, 
molt divertida, en la que sempre hi ha la participació del públic. Plaça de l’Absis.

19.00-20.00h Nadales a càrrec del Cor LaBinota. Plaça de l’Absis.

21.00h Tancament de la Fira



Dissabte 10
10.00h Obertura de la Fira

10.30 -21.00h Visita el ‘PARC DE NADAL DE LA FIRA’ !! Àrea lúdica infantil. 
Plaça de l’Absis.
       
11.00h Volta pel circuit de la fira amb el piano mòbil, la ‘BICITECLA del TOCA’M’, 
a càrrec de l’Associació Cor LaBinota.
Plaça Absis.

11.30-13.30h Participa en els nostres tallers. Plaça de l’Absis.
Taller de varetes màgiques del Nadal, a càrrec d’ARTRA
Taller musical. Saps tocar el piano? Vols aprendre’n? Vine a conèixer a la ‘BICITE-
CLA del TOCA’M’, a càrrec de l’Associació Cor LaBinota.
   
16.00-18.00h Participa en els nostres tallers. Plaça de l’Absis.
Taller ‘Fes la teva postal de Nadal’. Concurs de dibuix amb entrega de premis, a 
càrrec de Legna Fotografia.
 
17.00h Nadales a càrrec dels Cors de LaBinota. Plaça de l’Absis.

18.30h Gran Espectacle Itinerant ‘L’Espill de Nadal’, que recorrerà els principals 
carrers comercials de la ciutat. Circuit: Plaça de l’Absis - Pista de Gel - Plaça de 
l’Absis.

21.00h Tancament de la Fira

Dissabte 17  
    
10.30 - 14.00h i 16.00 - 20.00h Tast de productes Km.0 / Taller infantil. Carrer can-
vis, carrer Jaume Ferran i plaça Paiolet. Organitza: ACNAT

MAPPING TORTOSA, CIUTAT DE NADAL I  

MENJA’T EL NADAL



Gaudeix d’un agradable passeig per la Fira de Nadal en un ambient il·luminat per 
la màgia del Pare Noel. Carrer de la Rosa, plaça de la Cinta i plaça de l’Absis. Visi-
ta el ‘PARC DE NADA’ de la nostra fira, l’espai lúdic pels més petits. Plaça de l’Ab-
sis.

Gaudeix d’una nova experiència! Patinatge sobre gel! Visita la Pista de Gel, ha-
bilitada per a totes les edats. Oberta del 02/12/22 al 09/01/2023, en horari de 
10.30 -13.30 h i de 17h -20.30 h. Parc Municipal Teodor González. Federació Tor-
tosa Més.

Espectacle de carrer ‘L’Home dels Nassos’. El dia 31 de desembre, l’home dels 
Nassos es passejarà pels carrers i places de Tortosa.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES FESTES DE NADAL

FESTA DEL CAGATIÓ I DEL PARE NOEL

11.30 a 13.00h i 18.30 a 20.00h Tió Solidari. Porta alguna cosa de menjar i fes 
cagar el Tió (a benefici del Banc d’Aliments). Font Gòtica del carrer Ciutat.

Visita del Pare Noel, en atenció personal a totes les xiquetes i xiquets. Plaça del 
Paiolet.
Organitza: ACNAT
   
18.00-21.30h Mapping TORTOSA, la Ciutat del Nadal. Projecció del mapping de 
Nadal amb personatges de Nadal, Fàbrica de Joguines. 
Pl. Barcelona.

Dissabte 24 
10.30h Festa del Cagatió 
18.30h Arribada del Pare Noel, acompanyat pels seus elfs. 
A càrrec de l’Associació de Veïns de Ferreries en col·laboració amb l’Agrupació de 
Comerç de Ferreries-Sant Vicent
 

Carrer Alfara 20.


