Gaudeix del Nadal a l'Eix Sant Pere


Taller de decoracions de Nadal:
Dia 2 de desembre
Horari: de 11 a 12 hores
Lloc: Porta rellotge Mercat Municipal de Sant Pere
Organitza: FUPAR amb la col·laboració de l’Associació de Venedors del Mercat de Sant Pere
Durant el taller els nois/es de FUPAR realitzaran elements decoratius per l’avet de Nadal que regalaran a la gent per
decorar els seus arbres.



L’Arbre dels desitjos:
Dies del 6 al 31 de desembre
Lloc: Porta rellotge Mercat Municipal de Sant Pere
Durant aquestes festes la decoració de l’Eix Comercial Sant Pere estarà presidida per un gran avet de Nadal.
Des de l’Associació volem que entre tots aconseguim que l’any que aviat començarem sigui memorable, i per això us
animem a venir i deixar penjat a l’avet el vostre millor desig per aquest 2017.
Als comerços associats us facilitaran les targetes per escriure el vostre desig.



Recollida solidària Creu Roja:
Dies 16 i 17 de desembre
Lloc: Porta del Mercat Municipal de St. Pere (C/ Ample)
El dia 16 de desembre entre les 10 i les 20 hores i el dia 17 entre les 10 i les 14 hores es realitzarà una recollida
d'aliments i joguines per Creu Roja.



Mercat de la Flor de Pasqua:
Dies 17 i 18 de desembre
Horari: de 10 a 20 hores
Lloc: Vial Sud Mercat de Sant Pere (sota marquesines)
Mercat de venda de flors de Nadal, avets, i decoració nadalenca.
Tallers infantils (10 a 13 i de 17 a 20 hores)
Contacontes (17 a 19 hores)



Carrilet:
Dies 23-24-27-28-29-30 i 31 de desembre i el 2-3 i 4 de gener
La parada del Carrilet serà al C/ Francesc Salvans, 36.
L'horari del Carrilet serà de 10 a 13 i de 17 a 20 hores.
Els dies 24 i 31 de desembre el Carrilet plegarà a les 19 hores.
El nostre Carrilet, el Sant Pere Express tornarà a circular per tots els racons del nostre Eix Comercial, posant un toc
de color i música al nostre Nadal. Al comprar als nostres comerços associats us obsequiaran amb un val de 0.50€ de
descompte.
Preu del tiquet: 1€ (es descomptarà un sol val descompte per tiquet)



Cantades de Nadales:
Dies 22 i 23 de desembre
Horari: de 11 a 13.30 hores i de 17 a 20 hores
Lloc: Porta dels establiments associats
Durant aquest dies podran gaudir de cantades de nadales en directe tan al Mercat
nostres comerços associats.

de Sant Pere com a l'interior dels



Xocolatada:
Dia 23 desembre
Horari: de 10 a 11 hores
Lloc: C. Bartomeu Amat 131, C. Campiones Olímpiques 36, C. Ample 116 i Ctra. Matadepera 45.
Es servirà un got de xocolata calenta a tots els clients que presentin el tiquet que hauran repartit els comerços de
l’Eix St. Pere al fer les compres.



Tallers Infantils:
Dia 31 de desembre
Horari: de 10 a 12 hores
Lloc: Plaça del Triomf vial sud (sota les marquesines del Mercat de St. Pere)
Durant dues hores hi haurà tallers infantils per tots els nens i nenes que s’acostin a veure l’Home dels Nassos.



L’Home dels Nassos:
Dia 31 de desembre
Horari: de 10 a 11 hores
Lloc: Mercat de Sant Pere
Festa de benvinguda de l’Home dels Nassos.

