
La BisbalLa Bisbal
viu el Nadalviu el Nadal

programació nadalenca 2022

gran encesa dels llums de nadal
dissabte 3 de desembre a les 18H

Yes the Music! i la Rigoberta seran els encarregats de
donar el tret de sortida de l'època nadalenca amb
l'encesa dels llums de Nadal. 

Hi haurà xocolata calenta per a tothom.

cada dia t'espera un
descompte en un
comerç diferent.
Consulta'ls a les xarxes
socials o a la  web de la
Federació del comerç!

@botiguesdelabisbal

Federació del comerç de la Bisbal

www.botiguesdelabisbal.com

Aquest fulletó és de caràcter informatiu i la Federació del Comerç
no es fa responsable dels canvis, modificacions i anul.lacions de
les activitats anunciades.



31ª arrossada i quina de la penya
barcelonista de la bisbal
dimarts 6 de desembre, de 13 a 20 h 
al pavelló firal

gran tió dels voltors
dissabte 17 de desembre. 
plaça del castell matí i tarda

els pastorets
teatre el mundial a les 18h. 
dies 17 i 18 desembre i 7 de gener

els daus de la sort

dissabte 17 desembre 
    a les 18h a la plaça major
dimecres 28 desembre 
    a les 11h a les voltes
dilluns 2 gener 
    a les 18h al c. dels valls

fira dolça
diumenge 18 de desembre 
al c. ample de 10 a 14h

el vermut de la patgessa

divendres 23 de desembre voltant
pel mercat i acabant al passeig

marató del contacontes
divendres 23 de desembre 
a la volta de la mel

el ball de nadal dels dracs
diumenge 25 desembre a partir de 
les 23 h al pavelló

concert de sant esteve
cor carreras dagas
dilluns 26 desembre a les 19h al mundial

Porta un tiquet d'un comerç associat i
llença els daus de la sort, quin regal et
tocarà?

campament reial a torre
maria amb taller de fanalets
dimarts 3 de desembre a torre maria. 
el taller es farà a la tarda, i les
inscripcions a la botiga pituki kids

cavalcada dels reis d'orient
dijous 5 de gener a partir de les 17h

quina bisbal basquet
diumenge 1 de gener a les 18 h
al pavelló firal

quina gastronòmica dels
dracs
dissabte 7 de gener  a partir
de les 17 h al pavelló firal

fi de festa de nadal. 
dissabte 7 de gener a la plaça major.
concert i sorteig de les 3 paneres
de nadal i la marató dels 1.000€

Vine a ballar amb els ballarins que
acompanyen a la patgessa per a recollir la
carta pels Reis d'Orient

el carter reial
3 gener: a les 18h a la plaça major
4 gener: a les 18h a torre maria

19 desembre carter a les escoles:
mas clara i empordanet
20 desembre carter a les escoles:
tren petit, cor de maria i joan de
margarit

has vist els follets 
de nadal? saps què
amaguen a la seva
esquena?

nadales amb el cor
carreras dagas
dissabte 24 de desembre 
a les 11:30h a la plaça major

vols rebre una carta de
ssmm els reis d'orient

personalitzada?
Envia'ns un whats al 696 793 515 

i et passem les instruccions. 
GRATUÏT!circ de nadal

dimecres 28 de desembre 
a les 18.30h al mundial

Fes un cop d'ull 
al

Fes un cop d'ull 
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Magatzem Reial... p
otser
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ja hi ha el teu r
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