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NOTA DE PREMSA

Rupit estrena un Mercat en viu en el seu
26è Pessebre Vivent
Els establiments de la població osonenca oferiran els seus productes a la
plaça Major de la vila durant tot el dia
Les representacions del Pessebre Vivent seran el dissabte 29 i el
diumenge 30 de desembre, a partir de les 6 de la tarda
Rupit i Pruit, 21 de desembre de 2012.- El cap de setmana del 29 i 30 de
desembre, la població osonenca de Rupit acollirà una nova edició, la 26a, del
seu tradicional Pessebre Vivent. Enguany, la principal novetat és l'estrena d'un
Mercat en viu a la plaça Major de la vila. Els establiments del poble seran els
encarregats de recrear un mercat de pagès que estarà obert durant tot el cap
de setmana. Hi oferiran els seus productes als visitants i seran el preàmbul d'un
Pessebre Vivent que compta amb la participació de tots els veïns del municipi.
En aquesta 26a edició, el Pessebre Vivent de Rupit estarà format per 20
quadres repartits pel poble, aprofitant les centenàries entrades de les cases
més antigues de la vila. Els carrers de pedra i els racons de postal d'aquesta
turística població són el marc ideal per un Pessebre Vivent que cada any atrau
a centenars de visitants.
Altres activitats de Nadal
A més del 26è Pessebre Vivent, Rupit completa les activitats de Nadal amb els
tradicionals Pastorets i la Cavalcada de Reis, amb els següents horaris:
-Pastorets, dia 25 de desembre, a les 10 de la nit a l'Espai Joan Font
-Cavalcada de Reis, dia 5 de gener, a les 7 de la tarda, arribada a Coll de
Castell.
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