Del divendres 7 al diumenge 9 de desembre de 2018
DIVENDRES 7 DE NOVEMBRE
AL DIUMENGE 9 DE DÉSEMBRE
MERCAT DE NADAL
Descobriu un univers encisador que no
cal perdre's, podreu passejar-vos o
tastar un vi calent i llaminadures de
Nadal sense descuidar de gaudir amb
la família o els amics.
Voral Vauban, ...
EXPOSICIÓ PESSEBRES DEL MÓN
Aquesta exposició us convida a
descobrir més de 40 pessebres d'arreu
del món, dels més clàssics als més
originals.
A les 11h00 - Centre d’art
contemporani Walter Benjamin, plaça
del Pont d’en Bastit
NADAL DELS ANTIQUARIS
Per trobar bones idees de regal, teniu
cita amb els antiquaris.
Gratuït - Passejada Maillol
CASA DE LES DELÍCIES
Xalet que amaga tresors i boniques
sorpreses que encisaran petits i grans.
Divendres de les 11h00 a les 18h00
Dissabte, diumenge de les 11h00 a les
19h00 - Plaça de la República

DISSABTE 8 DE DESEMBRE
PASSEJADA AMB BURRO
Els més petits podran gaudir d’una
passejada amb burro al centre vila de
Perpinyà.
De les 10h00 a les 12h00 i de les
14h00 a les 17h00 - Gratuït—Plaça
Gambetta

PASSEJADA HISTÒRICA
Una visita guiada. Un viatge en el temps
per entendre l’evolució de Perpinyà des
de l’Edat Mitjana.
Sortida a les 15h30 - 7€ i 5€BIT de Perpinyà, plaça de la Llotja 04.68.66.30.30
PASSEJADA AMB TORXES DE SANTA
LLÚCIA
Per a celebrar la festa de la llum, les
torxes de Santa Llúcia il·luminaran el
patrimoni de la vila. En acabar el
recorregut, se servirà un vi calent català
en un lloc patrimonial, amb la dolça llum
de les espelmes.
Cita a les 17h30 - 7€ i 5€ - BIT de
Perpinyà, plaça de la Llotja 04.68.66.30.30

DISSABTE 8 I DIUMENGE 9
DE DESEMBRE
CONTAIRES D'HISTÒRIES
Contes per petits i grans al voltant de la
màgia de Nadal.
2 sessions: a les 14h30 i a les 16h30 El Palmarium, voral Vauban
PARE NADAL
Presència excepcional del Pare Nadal a
Perpinyà.
A partir de les 15h00 El Palmarium, voral Vauban

EXPOSICIÓ
ENZO: AÏLLAMENTS & PIERRE
SOUCHAUD:ARQUITECTURES
MEDITATIVES
Aquestes obres mostren l’inici de l’era
tecnològica, el seu impacte social i la
uniformització que provoquen en
l'individu.
De les 14h00 a les 18h00 Museu d’art contemporani
àcentmetreducentredumonde

