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Ajuntament de Collbató

Dossier premsa



La Fira de Nadal de Collbató creix, 
es renova i dedica una atenció  
especial al públic infantil

 

Els propers 14 i 15 de desembre tindrà lloc, als carrers del 
nucli antic de Collbató, la Fira de Nadal 2013. Un certamen 
que convida a passejar pels racons del poble i gaudir de 
parades d’artesans i d’un munt d’activitats per a petits i grans. 
Aquest any, la fira creix, es rellança i dedica una atenció 
especial als més menuts, amb parades de jocs tradicionals 
i múltiples activitats per a ells. Igualment, s’ofereixen actes 
paral·lels, degustacions, tallers, activitats familiars, animació 
i visites especials a indrets de la rellevància de les Coves del 
Salnitre o el Molí de l’Oli.



Collbató s’engalana amb ambient nadalenc per aco-
llir una nova edició de la Fira de Nadal, que aquest 
any tindrà lloc el cap de setmana del 14 i 15 de 
desembre, entre les 10 del matí i les 8 del vespre. 
Colors, decoració de Nadal i desenes de parades de 
productes artesans (de productes de Nadal, de jo-
guines tradicionals, de gastronomia, etc), a banda 
d’activitats lúdiques i tallers per a totes les edats, om-
pliran d’ambient nadalenc els singulars carrers del 
nucli antic de la població.



La Fira dedica aquest any una atenció especial a 
la mainada. Hi haurà diverses parades de joguines 
tradicionals, que de ben segur faran les delícies dels 
més menuts, i també tallers especialment pensats 
per al públic infantil, que tindran un racó especial 
per a ells en el marc de la Fira. Destaquen els tallers 
“Aprèn a fer un arbre de Nadal”, “Nadal reciclat”,  
“Enfanga’t  a la Fira de Nadal”, “Fem el ratpenat: 
taller de màscares de ratapinyada”, “Carbasses de la 
cuca de llum” o un taller de papiroflèxia. També hi 
haurà el conte musical “L’encanteri de la princesa 
Sibil·la”, cantada de nadales amb les nens i nenes de 
l’Escola de Música d’Esparreguera, i cercavila musi-
cal. En el marc de la fira també hi haurà passejades 
en poni i xocolatada popular.



parades d’artesans  
i actes paral·lels 

Però només els més menuts podran gaudir d’activitats. 
La fira tindrà un bon nombre de parades per a tota la 
família, amb diverses especialitats gastronòmiques i 
d’artesans de tota mena.  Igualment, s’han organitzat 
diversos actes paral·lels de caire divulgatiu i cultural, 
com ara  conferències  i la presentació del llibre “Sal-
nitre”, d’Antoni Real, al Casinet. 

Altres activitats més populars i per a tothom seran 
la Tamborinada al Nucli Antic, dissabte al vespre, i 
la cercavila musical, amb els Ministrers de l’Aixada.

Visites guiades al molí de l’oli 
i les Coves del salnitre

Amb motiu de la Fira de Nadal, s’han organitzat visi-
tes guiades especials a les Coves del Salnitre i al Molí 
de l’Oli, que també es poden combinar amb àpats, 
a preus especials. Tota la informació i els horaris es 
poden trobar a la parada de l’Oficina de Turisme, al 
mateix recinte de la fira. 



Coves del salnitre
Espectacular conjunt d’avencs situat a les entran-

yes de la Muntanya de Montserrat. Un recorregut de 

500 metres per galeries i cavitats, decorades per 

estalagmites i estalactites amb mil·lennis d’història. 

Les Coves del Salnitre, les més grans dins el cor 

de la mutanya màgica, constitueixen un extraor-

dinari llegat natural de milers i milers d’anys. Les  

coves són un dels centres que integren el Geoparc 

de la Catalunya Central, que forma part de la Xar-

xa Europea de Geoparcs. Un indret que ja va ser 

poblat per habitants del Neolític i que va ser fons 

d’inspiració d’artistes com Santiago Rusiñol.

Molí de l’oli de Collbató 
Centre d’Interpretació en què s’explica la tradició 

olivarera i oliera de Collbató, des de l’Edat Mitjana 

fins als nostres dies. Els visitants podran conèixer 

les dues varietats d’oliveres típiques de l’entorn de 

Montserrat: la vera i la palomar; l’evolució estacio-

nal de la collita; les màquines, les eines per treballar 

la terra i elaborar l’oli; la importància del sector per 

a les economies familiars locals; les vissicituds que 

va experimentar el sector a finals del segle XIX; i 

els esforços dels pagesos per modernitzar-lo, tot 

incorporant les novetats tecnològiques de l’època, 

com podien ser la premsa hidràulica i l’electricitat.



dissabte, 14 de desembre

de 10 a 20h Parades de productes de Nadal, joguines 

tradicionals i gastronomia.

  Nucli antic. 
de 10 a 20h Passejades amb poni.

  Carrer Colom.
de 10 a 14h  Taller infantil “Enfanga’t a la Fira de 

Nadal”. 

  Racó infantil (Plaça de l’Era).
de 10 a 14h  Demostració de l’ofici de les 

trementinaires.

 Parada Cuca de Llum.
a les 11:30h Taller infantil “Aprèn a fer un arbre de 

Nadal”. Hi haurà pa amb xocolata.

  Racó infantil (Plaça de l’Era).
a les 12h Visita guiada al Centre d’Interpretació de 

l’Oli. 

  Punt de trobada: parada Oficina de Turisme. 
a les 12h Taller infantil “Pintem carabasses 

naturals”.

 Parada Cuca de Llum.
a les 12:30h Cercavila musical amb els Ministrers de 

l’Aixada. 

  Nucli antic.
de 16 a 20h Taller infantil “Enfanga’t a la Fira de 

Nadal”. 

  Racó infantil (Plaça de l’Era).
de 16 a 20h  Demostració de l’ofici de les 

trementinaires.

 Parada Cuca de Llum.

a les 17h Visita guiada al Centre d’Interpretació 

 de l’Oli. 

  Punt de trobada: parada Oficina de Turisme. 
a les 17h “L’encanteri de la princesa Sibil·la”, 

conte musicat a càrrec dels Ministrers de 

l’Aixada 

  Plaça de l’Era.
de 17:30 a 19:30h Recollida de cartes del Patge Reial.

  Casinet. 
a les 17:30h  Taller infantil “Pintem carabasses 

naturals”.

 Parada Cuca de Llum.
a les 18h Taller infantil “Nadal reciclat”. 

  Racó infantil (Plaça de l’Era).
a les 18:30h Cantada de nadales amb els nens i nenes 

de l’Escola de Música d’Esparreguera. 

  Racó d’en Ponis. 
a les 18:30h Entrega de premis del Concurs de 

Pessebres.

  Casinet. 
a les 19h Xocolatada popular. 

  Racó infantil (Plaça de l’Era).

a les 19h Tamborinada.  

  Nucli antic.

visita a les Coves del salnitre: 

10:45, 11:45, 12:45, 16:30, 17:30

ACTIVITATS FIRA DE NADAL DE COLLBATÓ 2013



diumenge, 15 de desembre

de 10 a 20h Parades de productes de Nadal, joguines 

tradicionals i gastronomia.

 Nucli antic. 
de 10 a 20h Passejades amb poni.

 Carrer Colom.
de 10 a 14h Concurs de pintura ràpida.

 Sala Cultural. 
de 10 a 14h  Demostració de l’ofici de les trementinaires.

 Parada Cuca de Llum.
a les 11h Visita guiada al Centre d’Interpretació de 

l’Oli. 

 Punt de trobada: parada Oficina de Turisme. 
d’11 a 13h Taller infantil “Enfanga’t a la Fira de Nadal”.

 Racó infantil (Plaça de l’Era).
d’11 a 13h Exhibició de vehicles d’emergència.  

 Davant Casinet.
a les 11:30h Cantada de nadales amb els nens i nenes de 

l’Escola Municipal de Música de Collbató. 

 Racó d’en Ponis. 
a les 12h Pa amb xocolata. 

 Racó infantil (Plaça de l’Era).
a les 12h Demostració de xerrac. 

 Plaça de l’Era.
a les 12h Rajada de la Font del Mam. 

 Passatge Blancafort.
a les 12h Conferència “Fem salut per Nadal: el 

pollastre ecològic i el pollastre de pota 

blava” 

 Centre d’Interpretació de l’Oli

a les 12h Taller infantil “Pintem carabasses naturals”.

 Parada Cuca de Llum.
a les 13h “L’encanteri de la princesa Sibil·la”, conte 

musicat a càrrec dels Ministrers de l’Aixada 

  Plaça de l’Era.
a les 13h Presentació i signatura del llibre “Salnitre” 

d’Antoni Real 

  Casinet.
de 15 a 17h Taller infantil “Fem el ratpenat: taller de 

papiroflèxia”.

  Racó infantil (Plaça de l’Era).
a les 16h Taller infantil “Pintem carabasses naturals”.

 Parada Cuca de Llum.
a les 17h Cercavila musical amb els Ministrers de 

l’Aixada.

  Nucli antic.
de 17 a 20h  Demostració de l’ofici de les 

trementinaires.

 Parada Cuca de Llum.
de 17:30 a 19h Taller infantil “Fem el ratpenat: taller de 

màscares de ratapinyada”

  Racó infantil (Plaça de l’Era).
a les 17h Visita guiada al Centre d’Interpretació de 

l’Oli. 

  Punt de trobada: parada Oficina de Turisme. 
A les 17h Quinto solidari. Hi haurà xocolatada.

  Casinet. 

visita a les Coves del salnitre: 

10:45, 11:45, 12:45, 16:30, 17:30

ACTIVITATS FIRA DE NADAL DE COLLBATÓ 2013



Més informació:

PAUTA Estratègies de Comunicació
premsa@pautaec.com
Joan Piqué - 649 07 87 83


