La màgia de la Rutlla

Mercat “Nadal Gurmet”
al carrer d’Àngel Guimerà

La plaça de la Doma

El rocòdrom
Activitat per a nens majors de 7 anys a càrrec de 2
monitors. Només hi pot pujar un nen cada vegada i el
temps varia segons el que es triga a pujar i baixar.
Inﬂable del món marí
Davant del Pijoan i per als més petits.

23 i 26 de desembre i 1 de gener
PESSEBRE VIVENT DE CALONGE al Castell
Aquest any torna el Pessebre Vivent als Jardins
del Castell de Calonge.
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Plaçes Major i Doma
Mercat “Nadal Gurmet”
Parc Infantil de Nadal
La màgia de la Rutlla
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El Cagatió Gegant
El CAGATIÓ GEGANT dels Comerciants de Calonge
arriba cada Nadal per fer feliços tots els nens i
nenes de Calonge. Un tió enorme s’ha plantat a la
plaça Major i ja està preparat perquè tots els nens i
nenes el puguin cagar.
La carta al patge
Els Reis ja han sortit d’Orient seguint l’estel que
els marca el camí, i els seus patges ja arriben als
diferents pobles per recollir les cartes dels nens i
nenes. Un patge reial vigila com juguen els nens i
recull les cartes.
Cantada de Nadales
La música de Nadal arriba de la mà del grup
Fussion Grup Vocal.
Els xais del mas Rotllan
Els més petitons poden amanyagar un xai a la
placeta de Can Macari.
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L’escenari de la plaça Major

O VERDAGU

15 i 16 de desembre
de 2018

Jocs gegants
20 jocs gegants de fusta i tradicionals per a totes
les edats.
Maquillatge infantil
Maquilladores especialitzades en maquillatge de
fantasia amb pinzell, que treballen amb pintures
d’aigua de qualitat, us convertiran en personatges.
Llits elàstics
Vine a saltar i allibera energies...
Inﬂable Rayo McQueen
Vine a jugar, a riure i a baixar pel tobogan. Seràs
el millor!
Toro mecànic
Demostra el teu equilibri al damunt d’aquest
animal salvatge que no para de moure's.
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Parc Infantil de Nadal
de la Plaça Concòrdia
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Tot de paradetes per tenir un Nadal molt golós,
amb productes especials i productes tradicionals
de la terra que segur que t’ajudaran a preparar
uns àpats únics.

El Rifred

e
Calong
Vila adal

Amb el carro dels patges, els cavalls… i tota la
decoració que els comerciants de Calonge han
preparat (tallers,i activitats…).
Taller de magdalenes de Nadal
Vine a fer les teves pròpies magdalenes nadalenques, el Nadal més dolç.
Taller de manualitats de Nadal
Elaboració de diverses decoracions de Nadal…
Taller de bastons per fer cagar el tió
Abans de fer cagar el tió, us heu de preparar i
fer-vos un bon bastó!!!
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