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divendres 26 novembre · 19.00 h
Espectacle i acte d’ENCESA de la 
il·luminació extraordinària de Nadal.
Companyia Visitants

diumenge 28 novembre
FIRA DE SANTA CATERINA

divendres 3 desembre · 10 a 13.30 h i 17 a 20 h 
LA PLAÇA DE LES FLORS. Plaça de la Vila

divendres 3 desembre · vesprada · zona centre
Moments màgics: jocs, contacontes i titelles

dissabte 4 desembre · matí · zona centre
Rock & Joc: jocs i música en acústics

dissabte 4 desembre · vesprada · zona centre
La ludoneta: jocs i habilitats infantils

divendres 10 desembre · 10 a 13.30 h i 17 a 20 h
LA PLAÇA DE LES FLORS. Plaça de la Vila

dissabte 11 desembre · vesprada · zona centre
Rock & Joc: jocs i música

dissabte 11 desembre · 10.00 a 14.00 h
MERCAT D’ANTIGUITATS. Plaça Major

dissabte 11 desembre · 18.00 h
Àgora del parc del Pilar, actuació de la Coral 
del CEIP Botànic Calduch i del grup de 
metall de l’Escola de Música de La Lira

dissabte 11 desembre · 18.30 · zona centre 
Tot esperant... un conte de Nadal. 
Companyia Visitants

divendres 17 desembre fi ns al 9 de gener
A la plaça de la Panderola, FIRA DE NADAL, 
amb atraccions infantils i activitats

divendres 17 fi ns al diumenge 19 de desembre 
MERCADET DE NADAL. Plaça Major
Actuacions, productes típics, artesania, 
demostracions  i animacions

divendres 10 desembre · 10 a 13.30 h i 17 a 20 h 
LA PLAÇA DE LES FLORS. Plaça de la Vila

dissabte 18 desembre · 18.00 h
Al parc de la Glorieta 20 de febrer, actuació de 
la Coral del CEIP Botànic Calduch
i del grup de metall de l’Escola de Música 
de La Lira

dimecres 22 desembre · 12.00 h
Al Mercat Central, sorteig de 4 lots de 
productes del Mercat. El sorteig es realitzarà 
entre els clients del Mercat Central que hagen 
dipositat les seues butlletes a l’urna, durant la 
campanya de Nadal.

divendres 24 desembre · matí · zona centre
Moments màgics: jocs i activitats

divendres 10 de desembre · 10 a 13.30 h 
LA PLAÇA DE LES FLORS. Plaça de la Vila

dilluns 27 a dijous 30 de desembre
NADALÀNDIA a la plaça Major

dilluns 3 gener
Al Mercat Central, concurs de dibuix. 
Participa i emporta’t un regal.

dilluns 3 gener · vesprada · zona centre
La ludoneta: jocs i habilitats infantils

dimarts 4 gener
Al Mercat Central, concurs de dibuix. 
Participa i emporta’t un regal.

dimarts 4 gener · 18.30 h · zona centre
Tot esperant… un conte de Reis Mags, 
Companyia Visitants

dimecres 5 gener
Al Mercat Central, concurs de dibuix. 
Participa i emporta’t un regal.

Sol·licita als comerços adherits a la Federació 
de Comerç de Vila-real tiquets d’aparcament


