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Dissabte,  21 
i diumenge, 22 de desembre

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 de la Concòrdia i ja està preparat perquè tots 
els nens i nenes el puguin cagar.

Espectacles Infantils i màgia
Animació plena de màgia e imaginació que ens portarà lluny lluny d’aqui.

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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Mercat “Nadal Gurmet”

Parc Infantil de Nadal 
(Plaça de la Concordia)

La màgia de la Rutlla



Mercat  “Nadal 
Gourmet”  Al 
Carrer D’àngel 
Guimerà

Parc Infantil de 
Nadal a La Plaça de 
La Concòrdia 

Inflable
Inflable WIPE OUT  diversió XXL 
a partir de 7 anys

Llits elàstics
Vine a saltar i allibera energies...

Inflable tobogan
Vine a jugar, a riure i a baixar pel tobogan. Seràs el millor!

Ludoteca infantil
Racó pels més petits, jugar, pintar i moure´s amb seguretat.

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.



La Màgia 
de la 
Rutlla

Plaça 
de la Doma

Amb el carro dels patges, els cavalls…i tota la 
decoració que els comerciants de Calonge han 
preparat (tallers,i activitats…).

Taller de marcs de fotos de Nadal
Guarda un bon record d’aquest nadal

Taller de imans de Nadal
Vine a fer un iman de Nadal per enganxar .

Taller de manualitats per parar taula
Elaboració de tovallons, posa-noms etc.. per parar la taula 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!!!

Rocodrom
Activitat per a nens majors de 7 anys a càrrec 
de 2 monitors. 

Inflable per petits
Davant del Pijoan i per als més petits.

Maquillatge infantil
CARPA amb maquilladores especialitzades en maquillatge de fantasia 
amb pinzell, us convertiran en personatges a l’Olivera d’en Pla



Programa 
d’activitats

Dijous ,19 de desembre

Dissabte, 21 de desembre
XOCOLATADA DE NADAL al Fontova a càrrec de l’AMPA 
Pere Rosselló       

D’11.00 a 20.00 h 
MERCAT “NADAL GURMET” al 
carrer d’Àngel Guimerà
 
D’11.00 a 20.00 h 
PARC INFANTIL DE NADAL
 
D’ 11.00 a 14.00 h
PINTA CARES a l’Olivera d’en pla
 
D’11.15 a 13.00 h
TALLER de Marcs de Fotos de 
Nadal al Carrer de la Rutlla
 
12.00 h 
Visita de la MINNIE contenta 
perquè és nadal. 

De 16.30 a 18.00 h  
TALLER: Prepara el teu bastó per 
cagar el Tió al carrer de la Rutlla
 
 De  17.00 a 20.00 h
PINTA CARES a l’Olivera d’en pla
17.00 h 
Visita d’en GOOFY
 

17.00 h
GRAN CAGATIÓ  gegant a la plaça 
Major

17.30 h
CERCAVILA de la colla gegantera 
de Calonge
 
18.00 h
XOCOLATADA pro viatge fi de curs 
del IES PUIG CARGOL

18.00 h  
Visita de la FROZEN
 
19.00 h  
BATUCADA amb el grup 
PERCUART pels carrers de la fira 

20.00 h  
Tancament del Parc

22.00 h  
FESTIVALS DE MUSICA. CONCERT 
DE CLOENDA



Diumenge, 
22 de desembre
D’11.00 a 20.00 h 
MERCAT “NADAL GURMET” al 
carrer d’Angel Guimerà 

D’11.00 a 20.00 h 
PARC INFANTIL DE NADAL
  
D’11.15 a 13.00 h 
TALLER de manualitats de Nadal 
al carrer de la Rutlla 

D’ 11.00 a 14.00 h 
PINTA CARES a l’Olivera d’en pla

11.00 h 
Cercavila  de l’ESCOLA DE 
MUSICA- GRUP DE VENT

12.00 h 
CANTADA DE NADALES amb el 
grup Fussion Grup Vocal

12.00 h 
Visita de SPIDERMAN

De 16.30 a 18.00 h  
TALLER: Prepara la taula de 
Nadal a la Rutlla
17.00 h 
Visita de la MINNIE

De  17.00 a 20.00 h
PINTA CARES a l’Olivera d’en pla

18.00 h 
Visita d’en GOOFY

18.00 h
ESPECTACLE INFANTIL amb 
l’espectacle LA LLUM DEL 
FANALET amb el grup PAIS DE 
XAUXA a la Plaça Major.

19.00 h
Cercavila de l’ESCOLA DE 
MÚSICA- GRUP DE VENT

Aquest any torna el Pessebre Vivent als 
jardins del Castell de Calonge els dies 
26 i 29 desembre i 1 de gener a les 19h




