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3a Fira de Santa Llúcia i Pessebre Vivent 

  

El proper 13 de desembre és Sta. Llúcia,  i marca el començament de les 

festes de Nadal. A l' Aldea, la celebrem el dia 15 desembre, una fira que està 

dedicada als comerços, per a que impregnen el poble d'aquest ambient 

nadalenc sobretot en productes de festa com, artesania, manualitats, 

torrons, llums, decoració, flors, regals, jocs. 

Berta Royo regidora d’Acció Comercial: “Una fira destinada sobretot a 

gaudir per petits i  grans d'un dia especial on hi hauran diferents activitats 

per tothom. A més podrem gaudir del nostre pessebre vivent i de la nostra 

Coral i, a qui no desitjarà una xocolata ben calenta en un dia de fred? .Llum,  

Il·lusió, nostàlgia ,  alegria... cadascú ho viu diferent, són dies màgics diuen. 

Bé, amb les llums ja enceses de Nadal i la fira de Sta. Llúcia ja podem 

començar a viure els Nadals.” 

Durant la fireta hi hauran dos carpes solidaries, una de Càritas on recollirà 

joguines pels xiquets i xiquetes que no en poden tindre i l’altra del Centre de 

Dia  l’Onada  per la recollida de fons per la Marató de TV3. 

La Cantada de Nadales  per la Coral Verge dels Prats ,el Pessebre Vivent , i la 

recollida dels Patges Reials de les cartes per als Reis Mags, completaran la 3a 

Fira de Santa Llúcia a la nostra població . 

Us adjuntem els horaris de les activitats: 
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Matí: 

11 a 13.30 h 10 jocs gegants de fusta gegants ,Pintacares  i Fireta  

11 a 13.30 h Fireta i de 16 a 19.30 h 

 

Tarda: 

16.00 a 19.30 h  10 jocs gegants de fusta 

16.30 a 19.30 h Pessebre Vivent  amb la Coral Verge dels Prats 

18.30 h Xocolatada 

 

Nota de Premsa  

www.laldea.cat/sites/default/files/NP2019/NP1158.pdf 

Cartell 

https://bit.ly/34K89yV 

 

Atentament 
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