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SESSIÓ DE MÚSICA
AMB EL DJ NENE COCA
Gaudeix de la millor música mentre t’ho
passes bé amb les activitats preparades al
Fum, Fum, Fum!
Escenari Fum
MATÍ – de 10.00 h a 13.30 h
TARDA – de 16.30 h a 19.00 h

TALLER INFANTIL
DE POSTALS DE NADAL
EN SCRAP
Posa en marxa la creativitat i felicita el Nadal
amb la teva postal.
MATÍ – de 10.00 h a 13.30 h
TARDA – de 16.30 h a 20.00 h

TALLER INFANTIL DE
FIGURES DEL PESSEBRE
Segur que al teu pessebre hi falta una figura!
Vine al taller i crea la teva!
MATÍ – de 10.00 h a 13.30 h
TARDA – de 16.30 h a 20.00 h

TALLER INFANTIL DE
DECORACIÓ DE L’ARBRE
DE NADAL
Vols tenir el millor arbre de Nadal del món?
Vine al taller de decoració de l’arbre de Nadal!
MATÍ – de 10.00 h a 13.30 h
TARDA – de 16.30 h a 20.00 h

EL TRICICLE DELS COLORS
Espai de jocs i de maquillatge. Un estrafolari
tricicle és el protagonista d’aquesta aventura.
Un cercle de colors, un arbre màgic, un tron de
poder, maquillatges i pinzells et transformaran
en un personatge fantàstic!

ESPAI DE JOCS

EL SECRET DE LA NANNA

Un espai on infants i famílies poden gaudir
del joc lliure, creatiu i espontani amb joguines
de qualitat i artesanes i amb estructures
ecològiques de fusta.

La Nanna i el seu company són dos
imaginautes que recorren el món amb un
camió per a explicar un secret. Aparquen
a totes les places que troben per poder
compartir el que porten a la caixa del camió.
Tothom que vulgui pot entrar i descobrir el
conte desplegat més gran del món.

MATÍ – de 10.00 h a 13.30 h
TARDA – de 16.30 h a 20.00 h

ESPAI GASTRONÒMIC
Un espai per a combatre el fred assaborint una
bona xocolata desfeta amb xurros i delicioses
creps, dolces i salades.
MATÍ – de 10.00 h a 13.30 h
TARDA – de 16.30 h a 20.00 h

ESPAI NADALA

MATÍ – de 12.00 h a 13.30 h
TARDA – de 17.30 h a 19.00 h

EL TIÓ CAMINADOR
El Tió caminador repartirà xecs regal a
clients de les botigues de la Unió de Botiguers
de Cassà. Coincideix amb ell!
MATÍ
ORGANITZA:

Aquesta és la història d’un aprenent de mag
que és l’ajudant d’un gran il·lusionista.

Cal inscripció prèvia a
www.cassa.cat/rutadelsuro

MATÍ – de 10.00 h a 13.30 h
TARDA – de 16.30 h a 19.00 h

Escenari Fum, 19.00 h

VINE A DONAR
MENJAR AL TIÓ

ORGANITZA:

ELS PASTORETS

Escenari Suro, de 10.45 h a 11.45 h

LLIMONADA DE LLETRES
ELS DIMARTS DE LA IAIA LOLA

HI COL·LABOREN:

Al llibre Els dimarts de la iaia Lola la poeta
Sònia Moll i l’il·lustrador Joan Turu ens
expliquen la història d’una àvia que vola,
que fa màgia i que estima com vol. Una àvia
lliure en qui s’emmirallen el Miquel i la
Valentina, els seus nets.

i Ajuntament de Cassà de la Selva

A. E. i G.

LA CLACA

Els Pastorets de La Salle són un clàssic
imprescindible del Nadal de Cassà. Adaptant
de manera lliure i humorística el guió de Folch
i Torres, fa quaranta-un anys que se celebren
de manera ininterrompuda per donar la
benvinguda a les festes.
La Sala del Centre Recreatiu, 20.00 h

‘THE ELF’S INVENTIONS’.
CONTES EN ANGLÈS

MATÍ – de 10.00 h a 13.30 h

Santa Claus és un home molt ocupat i per això
en Duster, un dels seus elfs, ha creat dos nous
invents per ajudar-lo. Aconseguiran els invents
d’en Duster salvar el Nadal? O el destruiran?

TARDA – de 16.30 h a 20.00 h

Escenari Suro, de 16.30 h a 17.30 h

Sala La Coma, 11.30 h

Sortida del pati de Can Trinxeria, 17.00 h

Una revisió de cançons tradicionals
nadalenques des de la perspectiva del jazz,
amb arranjaments personals, i una veu pròpia
que manifesta les seves diverses influències.
Una proposta creativa, amb frescor i elegància
que no us deixarà indiferents!

MATÍ – de 10.00 h a 13.30 h

MAGIAMORPHOSI.
ESPECTACLE DE MÀGIA
AMB EL MÀGIC FRANK

La història de Cassà de la Selva està
estretament lligada a la indústria surera
iniciada al municipi al segle xviii. Al llarg
d’aquest recorregut urbà la Remei i en Fonsu
seran el nostres guies i ens explicaran
històries i anècdotes de la vila de Cassà tot
descobrint elements patrimonials relacionats
amb el món obrer, juntament amb les
magnífiques cases modernistes que varen fer
construir els propietaris de les fàbriques de
taps de suro o els grans propietaris forestals.

NADALES EN SWING,
DE JORDI SANS & THE SOULS

Un espai on podreu comprar plantes i flors
típiques de les festes de Nadal.
TARDA – de 16.30 h a 20.00 h

VISITA TEATRALITZADA
DE LA RUTA DEL SURO

PREU:

5 € – Venda d’entrades al Col·legi La Salle

ORGANITZA:

La

Salle

Cassà de la Selva

HI COL·LABOREN:

AMPA La Salle i Ajuntament de Cassà de la Selva

