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Sant Vicenç programa la Fira de
Nadal aquest cap de setmana
adaptada a la pandèmia
Els comerços sortiran al carrer i els firaires s'ubicaran a la Plaça Clavé en un
recinte delimitat

La Fira de Nadal de Sant Vicenç serà diferent a edicions anteriors | AjSVC

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet programa la tradicional Fira de Nadal aquest cap de
setmana a la Plaça Clavé. El certamen s'adapta a la situació de pandèmia actual i s'ubicarà en un
espai delimitat de la plaça en què hi haurà control d'aforament i es respectaran les mesures de
prevenció i seguretat a conseqüència de la situació de pandèmia. Els comerciants sortiran al carrer i
els paradistes amb productes nadalencs seran a la Plaça Clavé. Durant tot el cap de setmana els
carrers del centre del municipi esdevindran illa de vianants per facilitar la mobilitat a peu.
Activitats infantils
El cap de setmana de Fira de Nadal es completarà amb activitats per als infants. Dissabte al matí
es podrà seguir la proposta de Tanaka Teatre titulada Contes de Nadal de les germanes Baldufa. I
a la tarda el cicle Petit Ateneu programa l'espectacle Per art de màgia de la Maga Melanie.
Diumenge es farà el tradicional Caga Tió, adaptat a la situació de pandèmia, amb dues sessions (16
hores i 18.30 hores) al pati de l'Escola Sant Vicenç.
Diumenge al matí també es programaran les activitats esportives de La Marató de TV3 i durant tot
el dia es mantindrà l'oferta de la Fira de Nadal. Els actes de Nadal es completaran dimarts amb la
representació del Poema de Nadal de Josep Maria de Segarra a càrrec de Joan Maria Segura i
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Montserrat Casas.
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