AJUNTAMENT DE CAMPELLES
Pl. Ajuntament, 2
Tel. 972 727273
ajuntament@campelles.cat

XXI FIRA
ARTESANAL
de Campelles
3 i 4 de desembre de 2016

XXI Fira Artesanal de Campelles
Aquesta fira tant sols és possible gràcies a
tots aquells voluntaris que col·laboreu de
manera altruista. Sense vosaltres, molts dels
tallers, parades o la mostra de bestiar, no
seria possible. Moltes gràcies a tots!
Esperem que gaudiu de totes les activitats
proposades, i que entre tots fem d’aquesta
activitat un dels símbols de Campelles.

Us hi esperem!

Horari: 11 a 20 hores
A la sala de l’ajuntament,
Casal Sant Martí
i a la plaça de l’ajuntament
Algunes parades romandran tancades de 14h a 15h

Trobareu diferents parades de

Dissabte 3 de desembre

Diumenge 4 de desembre

productes artesans:

Matí

Matí

11:OO TALLER D’ELABORACIÓ DE

11:OO TALLER DE PINTURA. A

FORMATGES FRESCOS. Taller de 3h

càrrec de Fàtima Sevilla.

- Articles de boix

per a majors de 14 anys a càrrec de

- Restauració de mobles

Tarda:

Formatges de l’abadessa, places limitades.

- Cervesa artesana

Cost del taller 30€. Cal dur davantal o bata

- Productes làctics

- Regals
- Tèxtils
- Sabons
- Espelmes
- Articles de Nadal
- Découpage
- Ganxet

per treballar i una carmanyola per endur-

PETIT MÓN, ELS INSECTES DE LES

se el formatge fresc i el mató. Inscripció

NOSTRES PLANTES”. A càrrec d’Orius

obligatòria: ajuntament@campelles.cat

Solucions entomològiques.

Tarda:

18:30 TALLER DE TIONS. A càrrec

17:00 TALLER D’ELABORACIÓ DE
MATÓ PER A NENS. Cada nen
realitzarà un mató que s’endurà a casa. Cal
dur davantal o bata per treballar i una

- Joguines de fusta

carmanyola per endur-se el mató. A càrrec

- Pessebres

de Formatges de l’abadessa.

- Bijuteria

18:30 TALLER DE CENTRES DE

- Pintures

NADAL. A càrrec d’Inga Drake.

- Botes de Cuir

17:00 TALLER “DESCOBRINT UN

d’Esteve Canal.

ALTRES ACTIVITATS
Mostra d’animals a la Plaça de
l’ajuntament.
Gifty’s a la sala del 2n pis de
l’ajuntament.

*Tots els tallers, exceptuant el de dissabte

al matí, estan pensats per als més petits de
la casa.
www.campelles.cat

