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Fira de Nadal d’Oncovallès 
 

 

El proper dissabte 12 de desembre en motiu de la Fira de Nadal, la 

Fundació Oncovallès tindrà parades a diferents punts de la ciutat de 
9h del matí a 20h del vespre. 

 
Ens trobareu a: 

 
 Plaça de la Caserna (davant Mercat Sant Carles) i Plaça de la 

Porxada (davant Calçats Miralles), podreu adquirir a més de la 
loteria de Nadal, espelmes decorades amb motius nadalencs i 

les “Polseres d’Oncovallès”, tot fet per el Taller Solidari de la 

Fundació. 
 

 C/Anselm Clavé (davant Museu) trobareu una gran parada de 
joguines reciclades, roba i objectes de la llar del taller de 

reciclatge “Els Encants d’Oncovallès”. 
 

 Al matí de 11 a 14h i a la tarda de 17 a 19h al c/ Anselm Clavé, 
tindrà lloc la VI edició del concurs de dibuix “Els Petits 

Voluntaris fan grans dibuixos”, amb la col·laboració d’Alba 
Pujol i Marta Torrellas. Tema: Crea, imagina la teva postal 

de Nadal! Treballarem sobre un suport de cartolina de color i 
amb retoladors de colors i material per fer collage dibuixarem, 

pintarem i decorarem una felicitació per penjar a l’arbre.  
 

Tothom que hi participi serà obsequiat amb un petit detall. 

Es premiaran 4 dibuixos i l’entrega de premis tindrà lloc a la 
Seu d’Oncovallès el 17 de febrer del 2015 a les 17:30h. 

 
El mateix dissabte 12 Oncovallès La Garriga també tindrà una taula 

informativa a la Fira de Nadal.  
 

Diumenge 13 trobareu una taula informativa d’Oncovallès a la Fira de 
Nadal de Sant Feliu de Codines. 
 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. Us hi esperem! 

Fira de Nadal d’Oncovallès 

Dissabte, 12 de desembre de 9.00 hores a 20.00 hores. 

Carrer Anselm Clavé (davant del Museu),  
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