
Horari: dissabte de 10 h. a 21 h. i diumenge de 10 h. a 20 h.



Durant tota la fira
- Tallers gratuïts infantils de manualitats a la plaça del CSIDE, a càrrec de 
l'Associació de Joves de Cubelles i Societat Recreativa i Cultural L'Aliança de Cubelles, 
on nenes i nens, però també tota la família, podran dibuixar i omplir les cartolines 
per abillar els grans arbres dels desitjos de nadal ubicats al carrer de Joan Roig i 
Piera, plaça de la Vila (Espai Dinàmic) i plaça de la Font.

- Taller gratuït manualitats infantils Espai Manetes a la plaça del Castell (Espai Nadal).

- Exposició del Pessebre monumental elaborat pel Trobador al CSIDE.

- Photocall amb el Pare Noël a la plaça del CSIDE a càrrec de l'Associació de Joves de 
Cubelles i la Societat Recreativa i Cultural L’Aliança. També es podran deixar les cartes
dels nens/nenes adreçades al Pare Noël en una bústia situada al seu costat.

- Photocall de Nadal a la plaça del Castell (Espai Nadal). 

- Caga Tió gegant itinerant, amb la col·laboració de l'Associació de Joves de Cubelles.

- Pessebre vivent a la plaça del Castell (Espai Nadal), a càrrec dels estudiants de 4t 
d’ESO de l’INS Cubelles.

- Inflables i atraccions a tot el nucli antic a un preu assequible.

- Gimcana familiar Caça Tió organitzada per Sensación Activa.

Dissabte 10 de desembre
- De 11.30 h. a 12.00 h. a la plaça del CSIDE, màster class de flamenc per a 
tothom a càrrec de Arte y Compás i l'Associació juvenil de Cubelles El Quintal.

- A les 12.00 h. a la plaça de la Vila (Espai Dinàmic), inauguració de la Fira a càrrec 
de les autoritats municipals i lliurament de tions als nascuts l’any 2016 
(la recollida es podrà realitzar durant tota la Fira).

- De 12.00 h. a 13.30 h. a la plaça del CSIDE, espectacle flamenc El pesebre de mi 
abuelo a càrrec de Arte y Compás, las flamenquitas i alumnes de Maria Plantón.

- De 17.00 h. a 20.00 h. a la plaça del CSIDE, taller de consum Per un Nadal més 
sostenible, obert a totes les famílies, on s’organitzaran activitats relacionades amb 
el consum responsable en aquestes dates a càrrec de l'Oficina Municipal 
d'Informació al Consumidor (OMIC).

- De 17.00 h. a 18.00 h. a la plaça del CSIDE, exhibició de ball funky, clàssic, 
hip-hop i ball de nadal a càrrec de l'escola FAME de Cubelles.

- De 18.00 h. a 19.00 h. a la plaça del CSIDE, exhibició de swing a càrrec de 
Swingnàtics de Cubelles.

- De 18.00 h. a 19.00 h. cercavila infantil Màgic del Regne de Gel amb els 
personatges de Frozen i La Bella i la Bèstia  de Disney.

- De 19.00 h. a 19.30 h. a la plaça de la Vila (Espai Dinàmic), photocall amb els 
personatges de Frozen i La Bella i la Bèstia  de Disney.

- A les 19.40 h. a la plaça de la Vila (Espai Dinàmic), concert de versions amb el 
grup Smooth.

Diumenge 11 de desembre
- A les 11.00 h. a la plaça de la Vila (Espai Dinàmic), conta contes amb Ulldistret.

- De 11.00 h. a 14.00 h. a la plaça del CSIDE, taller de consum Per un Nadal més 
sostenible, obert a totes les famílies, on s’organitzaran activitats relacionades amb el 
consum responsable en aquestes dates a càrrec de l'Oficina Municipal d'Informació 
al Consumidor (OMIC).

- A les 12.00 h. davant de l’Església, tradicional cantada de nadales a càrrec del 
Cor l’Espiga de Cubelles.

- De 12.30 h. a 13.30 h. a la plaça del CSIDE, coreografies nadalenques, flamenc, 
funky..., a càrrec d’EVAfilms, Escola de Dansa de Cubelles.

- A les 13.30 h., cercavila musical amb els Zebrass Marching Band.

- De 17.00 h. a 18.00 h. a la plaça del CSIDE, conta contes en anglès a càrrec de 
l'escola d'anglès Kids & Us Cubelles.

- A les 17.30 h., sorteig d'una cistella de Nadal entre els visitants a la Fira de 
Nadal que omplin la butlleta del sorteig a la carpa de l'Ajuntament de Cubelles, 
situada al principi del carrer de Joan Roig i Piera.

- A les 18.00 h., sorteig de 10 sopars per a dues persones i lots de productes 
MORITZ corresponent a la Jornades Gastronòmiques i Mostra de Tapes. 

- A les 19.00 h. a la plaça de la Vila, concert de jazz amb Talaia Jazz Quartet.

FIRA SOLIDÀRIA
- Recollida de material escolar i llibres de text de qualsevol curs al carrer Major, a 
càrrec de l'Associació Cubelles Som Tots (dissabte i diumenge).

- Recollida de fons amb venda d’articles al carrer Major a càrrec de l'Associació 
Candelas de l'hospital Sant Joan de Déu (dissabte i diumenge).

- Recollida de roba i diners per UNIRAID 2017 al carrer de Joan Roig i Piera a càrrec 
de l'Associació juvenil de Cubelles El Quintal (dissabte i diumenge).


