
6, 7 i 8 de desembre · 10h a 20h
9 de desembre · 10h a 15h

Passeig del Mar i Passeig Mossèn Cinto Verdaguer

Fira de productes de nadal i artesania,
Tallers de Cuina, Tastets, Xerrades, Vermut&Music,

Christmas Sessions i moltes coses més!

Viu la Fira de Nadal de Tossa!

Organitza Ajuntament de Tossa de Mar

10h a 15h. Passeig de Mar. 
Radio Tossa live! Espai musical i de 
diferents entrevistes on la protagonista 
serà la Fira de Nadal. 
10h a 15h. Passeig Mn. Cinto 
Taller de circ i malabars. Més informació 
del Taller in situ.
11h. Espai Tallers
Letterings nadalencs a càrrec de Brisa 
Marina Studio. Què és un lettering i 
com aplicar-ho a les festes de Nadal. 
Podem fer els noms dels convidats, el 
menú del dinar o moltes altres coses!
11:30h. Espai Tallers
Decoracions nadalenques per brillar 

aquest Nadal a càrrec de Brisa 
Marina Studio. Amb aquesta xerrada 
descobrirem les últimes tendències 
nadalenques, tant pel que fa a 
decoració de la llar com al parament 
de la taula pels àpats familiars. 
12h. Palanca 
Classe Oberta de Lindy Hop: estil de 
ball per parelles amb música swing 
que alguns negres estatunidencs 
van popularitzar a Nova York cap als 
anys 1920, com a una derivació del 
xarleston. 
13h. Palanca 
Ballada swing amb música en directe.

Busca les figures del pessebre a la Fira de Nadal a Tossa, 
tria la que més t’agradi i fes-te una foto pel record! 

Tots els actes organitzats per l’Ajuntament de Tossa de Mar 
són d’entrada lliure i gratuïts.

FIRA DE NADAL

Vermut & Music

Espai Tallers

Tallers infantils

Palanca

Espai Ajuntament



Dijous 6 de desembre 
10h a 20h. Tota la Fira.   
Venda de productes de nadal, artesania     
i alimentació. 
10h a 17h. Passeig de Mar. 
Radio Tossa live! Espai musical i de 
diferents entrevistes on la protagonista 
serà la Fira de Nadal. 
10h a 20h. Passeig Mn. Cinto 
Taller de circ i malabars. Més informació 
del Taller in situ. 
11h. Passeig de Mar (escenari) 
Presentació de la campanya “Tossa 
Shopping Bag” a càrrec de l’Ajuntament 
de Tossa de Mar i la Unió de Botiguers de 
Tossa. 
11:30h. a 12:30h. Espai Tallers infantils
Taller “Fem un mini tió de Nadal!” Taller 
de manualitats per construir el tradicional 
tió de nadal amb fang i tapat amb una 
manteta. 
12h. A Ses peixateries
Inauguració del projecte GALP “Ses 
Peixeteries”. Durant l’acte hi haurà 
acompanyament musical a càrrec de Sé, 
cantautor de música marinera. 
13h. a 14h. Espai Concerts (Passeig 
Mossèn Cinto Verdaguer)
Vermut & Music. Actuació dels tossencs 
Gunsmoke Band. Vermut solidari a càrrec 
de Tossa Solidària. Christmas Bar amb Bar 
Corisco.
16h a 20h. Espai Ajuntament
Llibres solidaris per la Marató de TV3. 
16:30h a 17:30h. Espai Tallers infantils
Taller “Fem un arbre de Nadal”. Crearem 
un arbre de nadal amb materials 
reutilitzable al que habitualment li donem 
un altre servei. 
17h a 20h. Passeig de Mar (escenari)
Christmas Sessions amb DJ Nacho 
Tenedor. 
18h a 20h. Espai Ajuntament
Tast de les tradicionals Sopes de Nadal 
amb la Sopa de Cigrons. Es regalarà una 
cassoleta edició de la Fira de Nadal per la 
compra de la sopa. 

Divendres 7 de desembre 
10h a 20h. Tota la Fira.   
Venda de productes de nadal, artesania     
i alimentació. 
10h a 17h. Passeig de Mar. 
Radio Tossa live! Espai musical i de 
diferents entrevistes on la protagonista 
serà la Fira de Nadal. 
10h a 20h. Passeig Mn. Cinto 
Taller de circ i malabars. Més informació 
del Taller in situ.
10:45h. Espai Tallers 
Taller d’elaboració de neules de Nadal       
a càrrec de Pastisseria Neras. 
11:30h. Espai Tallers 
Xerrada a càrrec del Mestre flequer 
Patricks Bakery sobre el curs intensiu 
“Vols aprendre a fer pa de nadal? 4 
elaboracions per sorprendre als teus 
convidats aquest Nadal”. Aquest curs es 
realitzarà el 22 de desembre a l’obrador 
de Patricks Bakery i és totalment gratuït. 
11:30h a 12:30h. Espai Tallers infantils
Taller “Titelles de dit de Nadal” Taller de 
manualitats per fer titelles i seguidament 
jugar amb les creacions. 
12h. Espai Tallers
Descobreix HeriCamps. Degustació de 
l’oli d’oliva v.e nou i els fruits secs.
12:30h. a 13:30h. Espai Concerts (Passeig 
Mossèn Cinto Verdaguer)
Vermut & Music. Acuació de West Side 
Band. Vermut solidari a càrrec de Tossa 
Solidària. Christmas Bar amb Bar Corisco.
16h a 20h. Espai Ajuntament
Llibres solidaris per la Marató de TV3. 
16:30h a 17:30h. Espai Tallers infantils
Taller “Boles de Nadal” on es crearà 
diferents boles de nadal amb teixits de 
motius nadalencs per després penjar al 
nostre arbre de Nadal a casa.   
17h a 20h. Passeig de Mar (escenari)
Christmas Sessions amb DJ M de Motta. 
17h. Espai Tallers 
Gintònics per Nadal! Xerrada i taller 
pràctic de gintònics a càrrec de Teresa 

Coris del Bar Corisco. 
Descobrirem els millors gins per sorpren-
dre aquest Nadal i elaborarem la nostra 
beguda. 
17:45h. Espai Tallers
Xerrada de cervesa artesana a càrrec del 
Bar La Gamba i presentació del projec-
te Original Rock Dogs. Seguidament, es 
degustaran rock dogs amb acompanya-
ment de cervesa artesana. 
18h a 20h. Espai Ajuntament
Tast de les tradicionals Sopes de Nadal 
amb la Sopa de Peix. Es regalarà una 
cassoleta edició de la Fira de Nadal per la 
compra de la sopa. 

 

Dissabte 8 de desembre 
10h a 20h. Tota la Fira.   
Venda de productes de nadal, artesania    
i alimentació. 
10h a 17h. Passeig de Mar. 
Radio Tossa live! Espai musical i de 
diferents entrevistes on la protagonista 
serà la Fira de Nadal. 
10h a 20h. Passeig Mn. Cinto 
Taller de circ i malabars. Més informació 
del Taller in situ.
10:45h. Espai Tallers 
Taller d’elaboració de neules de Nadal      
a càrrec de Pastisseria Neras. 
11h a 13h. Passeig Mn. Cinto 
Taller de compostatge casolà a càrrec del 
Consell Comarcal de La Selva. Coneguem 
la manera més sostenible de tractar un 
residu, sobretot per aquelles que tenen 
hort o jardí i volen obtenir el seu propi 
adob.  
11h a 12h. Espai Tallers infantils
Taller “Màscares de Nadal”. Crearem 
unes fantàstiques màscares de temàtica 
nadalenca i després jugarem amb elles! 
11:30h. Espai Tallers 
Xerrada a càrrec del Mestre flequer 
Patrick’s Bakery sobre Textures del pa 
comú i els beneficis que comporta. 

12h. Espai Tallers
Descobreix HeriCamps. Degustació de 
l’oli d’oliva v.e nou i els fruits secs.
12h a 13h. Espai Tallers infantils
Taller “Mitjons de Nadal” on a partir 
de feltre, crearem els mitjons de nadal             
i després els decorarem amb un munt 
de complements com purpurina, llaços, 
plomes... 
12:30h. a 13:30h. Espai Concerts
Vermut & Music. Actuació de Tòfol Blues 
Band. Vermut solidari a càrrec de Tossa 
Solidària. Christmas Bar amb Bar Corisco.
16h a 20h. Espai Ajuntament
Llibres solidaris per la Marató de TV3.  
16:30h a 17:30h. Espai Concerts (Passeig 
Mossèn Cinto Verdaguer)
Espectacle infantil de Nadal amb el duet 
Set de So. 
17h a 20h. Passeig de Mar (escenari)
Christmas Sessions amb Chipiron 
Sessions.
17h. Espai Tallers 
Gintònics per Nadal! Xerrada i taller 
pràctic de gintònics a càrrec de Teresa 
Coris del Bar . Descobrirem els millors 
gins per sorprendre aquest Nadal                    
i elaborarem la nostra beguda. 
17:45h. Espai Tallers
Xerrada de cervesa artesana a càrrec del 
Bar La Gamba i presentació del projec-
te Original Rock Dogs. Seguidament, es 
degustaran rock dogs amb acompanya-
ment de cervesa artesana. 
18h a 19h. Diferents emplaçaments de la 
Fira. Les Supremes ballen per la Marató 
de TV3. 
18h a 20h. Espai Ajuntament
Tast de les tradicionals Sopes de Nadal 
amb Escudella de Nadal. Es regalarà una 
cassoleta edició de la Fira de Nadal per la 
compra de la sopa. 

Diumenge 9 de desembre 

10h a 15h. Tota la Fira.   
Venda de productes de nadal, artesania 
i alimentació. 


