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La plaça Pearson acollirà el Món del Tió
i la Fira de Nadal
La plaça del Doctor Pearson es convertirà, entre el 15 i el 23 de desembre, en un món màgic ple
d'activitats infantils, el Món del Tió. En aquest espai hi conviuran tions, fades, caganers i molts
altres personatges típics de la festivitat de Nadal, a més d'instal·lar-s'hi les casetes de fusta de la
Fira de Nadal, que en edicions anteriors s'havia ubicat a la plaça Doctor Guardiet.

El dissabte, 15 de desembre, s'inaugurarà l'espai a càrrec de l'Oncle Buscall, a les 12.30h. Des de
les 11h, però, hi haurà un taller creatiu infantil per crear figures del pessebre. Ja a la tarda, de 17h a
18h hi haurà un taller de bombolles de sabó gegants, i de 18h a 20h una activitat familiar per pintar
de manera conjunta un mural de Nadal. Entre les 18h i les 19h, un nou taller creatiu infantil per
elaborar decoracions nadalenques.

Diumenge 16 hi tornarà a haver activitats al llarg de tot el matí i la tarda. Començaran a les 11h amb
una activitat infantil de globusflèxia, i entre les 12h i les 14h, un taller d'instruments màgics. A les
12.30h es podrà gaudir d'un concert de Nadales. De cara a la tarda, hi haurà dos tallers creatius
infantils - de 17h a 18h, de decoracions nadalenques; i de 18h a 20h, de construcció d'angelets - i
el tiet Macaret, un personatge nadalenc, farà una visita al Món del Tió a les 18h.

De dilluns 17 a divendres 21, només hi haurà activitats programades a la tarda:

Dilluns 17 de desembre, de 17h a 19h, hi haurà un taller creatiu per pintar un imant del tió i entre les
19h i les 20h, maquillatge infantil nadalenc.

El dimarts 18, dues activitats: a les 17h, un taller creatiu per elaborar el titella del tió; i a les 19h, un
nou taller de globusflèxia.

Dimecres 19 hi ha programats dos tallers: un de construcció de tions a les 17h i un altre de
decoracions de Nadal, a les 19h i fins les 20h.

El dijous 20 de desembre hi haurà un taller gastronòmic infantil, en què s'elaborarà un tronc de Nadal
- un pastís elaborat amb massapà i xocolata - i, de 19h a 20h, un taller de maquillatge infantil.

El divendres es continuarà pintant el mural de Nadal (17h), i a les 18h Silvia Serra, de
Contemocions, explicarà contes de Nadal. Finalment, a les 19h hi haurà una nova activitat de
Globusflèxia.

El cap de setmana del 22 i 23 de desembre hi haurà activitats entre les 11h i les 20h, el dissabte un taller creatiu sobre el titella del tió, maquillatge infantil, pintada del mural de Nadal, un nou
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concert de Nadales a les 18h, i un taller de creació de figures del pessebre - i el diumenge 23 al
matí es podran llegir contes i fer postals de Nadal, i a la tarda, de 17h a 19h, es podrà fer cagar el tió
gegant, en companyia del tiet Macaret.
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