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» Dossier de Premsa 

26 de novembre de 2019 

 

www.barcelona.cat/premsa 

 

 

Barcelona rep el Nadal 2019 amb més il·luminació i 

una campanya centrada en la màgia 

 

» Un miler d’activitats de tot tipus i per a totes les edats omplen els carrers de la ciutat, 

arribant als 73 barris de Barcelona 

 

» Per primercopen anys s’instal·la il·luminació nadalenca a vies centrals com Via 

Laietana, pl. Urquinaona, pl. Universitat, o la superilla de Sant Antoni, s’amplia l’horari 

de llums de Nadal i una campanya específica promourà les activitats i el comerç del 

centre de la ciutat 

 

» Dagoll Dagom protagonitza l’Encesa de Llums amb un espectacle musical creat 

especialment per a aquesta data . Serà el 28 de novembre a les 17.45h a la plaça Can 

Fabra de Sant Andreu 

 

» La instal·lació artística de Plaça Catalunya planteja un univers plàstic, on a través de 

la poesia i efectes sonors, i la música, els visitants podran participar i veure tota una 

sèrie d’espectacles 
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Nadal 2019 

Barcelona rebrà el Nadal 2019 amb centenars d’activitat distribuïdes pels seus 73 barris. 

L’Ajuntament, juntament amb entitats veïnals, culturals, comercials, socials i solidàries portarà 

als carrers i equipaments prop d’un miler d’activitats adreçades a diferents perfils de públic.  

 

Per aquestes festes, s’incrementa el nombre de carrers il·luminats amb especial incidència en el 

centre de Barcelona, on també s’han previst noves activitats per contribuir a donar suport als 

veïns, comerciants i restauradors de la zona. Continua, a més, la voluntat de la campanya 

nadalenca de distribuir les activitats per tota la ciutat de manera que tots els barcelonins i 

barcelonines puguin gaudir de les iniciatives prop de casa.  

 

La campanya del Nadal 2019 omplirà la ciutat d’una versió actualitzada de les antigues 

felicitacions d’oficis que es distribuïen entre veïns i veïnes. Són personatges imaginaris com el 

benvingudador, l’entrenadora de tions, la replantadora d’arbres, l’embolicador de regals, o la 

tastadora d’àpats, basats en les tradicions, els costums i els valors de les festes nadalenques. 

Aquests personatges es podran veure en format de cartells, postals, o adhesius per a regals. 

 

La campanya comercial dóna especial protagonisme als establiments de proximitat i a la 

singularitat que poden oferir des de la diversitat de cada un dels 73 barris de la ciutat, diversos 

entre ells, però amb un model de proximitat comú que és senya d’identitat de Barcelona.  
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Nadal 2019 

» Benvinguda Màgia  

   

   

Sota el lema “Benvinguda Màgia”, la campanya de comunicació del Nadal del consistori omplirà 

la ciutat de felicitacions de personatges fantàstics durant les festes del Nadal 2019. La campanya 

recupera i actualitza les antigues felicitacions que els professionals de diferents oficis distribuïen 

entre veïns i veïnes durant les festes nadalenques. El nous personatges són figures fantàstiques 

imaginades a partir dels valors, les tradicions i els costums d’aquestes dates. 

 

Les felicitacions presenten “oficis màgics” com l’entrenadora de tions, el benvingudador, el 

pelador de raïms, els reis d’Orient, la tastadora, la replantadora d’arbres, l’embolicador de regals 

o la inventora de joguines no sexistes. Els dibuixos són obra de la il·lustradora Olga Capdevila 

amb la col·laboració del dissenyador Pol Solsona, i basats en les poesies, faules, rodolins i 

històries de l’escriptora Irene Solà. 

 

Cada figura personifica unes característiques relacionades amb la màgia, la tradició i els valors 

nadalencs, i s’identificarà amb determinats poemes, rodolins, prosa i contes. Diversos actors 

donaran vida a aquests personatges que es faran així presents a les activitats que ompliran els 

carrers i barris de Barcelona. També es produiran postals per distribuir entre els equipaments 

municipals, establiments comercials, hotelers i de restauració.  
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Del 28 de novembre al 5 de gener, es distribuiran entre els comerços etiquetes adhesives per 

posar el nom del destinatari en els regals embolcallats i es repartiran postals amb la imatge pròpia 

de la campanya entre comerços, restaurants i hotels. A banda, es distribuiran 400.000 cartes 

dels Reis d’Orient entre els establiments comercials de la ciutat.  

 

 
  

 

L’Ajuntament de Barcelona posarà en marxa també una campanya específica de comunicació 

per difondre les activitats lúdiques i familiars que s’hi organitzin al centre de la ciutat durant les 

dates nadalenques, i també per promoure el comerç d’aquesta zona. Es tracta d’una campanya 

treballada amb les entitats representants del sector del comerç que s’iniciarà en les properes 

setmanes.  
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» Més hores d’il·luminació i més carrers il·luminats per les 

festes de Nadal 

 

 

 

Durant la campanya de Nadal de 2019 s’il·luminaran per primera vegada en anys diversos carrers 

i places del centre de la ciutat, amb la voluntat de donar un nou impuls a aquesta zona de 

Barcelona i ajudar a una major dinamització i activitat al centre. Així, s’il·luminaran per primer cop 

Via Laietana, Plaça Urquinaona, els voltants del Mercat de Sant Antoni i la Plaça Universitat, tots 

ells vies principals del centre de la ciutat que s’afegiran a les que ja s’il·luminaven en anys 

anteriors com són la Ronda Sant Antoni (segon any que s’il·lumina), Paral·lel (entre Cabanes i 

Margarit), Pelai, Gran Via de les Corts Catalanes (entre Bailén i Muntaner), Aragó (entre Bailén i 

Aribau), Passeig de Gràcia, i Diagonal. També el Palau de la Música Catalana se suma a la 

iniciativa d’il·luminar el centre de la ciutat i ho farà decorant d’una manera especial l’edifici durant 

les festes nadalenques. 
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Nadal 2019 

 

 

A Barcelona s’instal·laran llums de Nadal al llarg de 100 kilòmetres de carrers. Aquest conjunt es 

configura a partir de la col·laboració entre les associacions de comerciants i el consistori. A 

banda, l’Ajuntament finança completament els llums de Nadal a determinats carrers i places on 

s’han fet obres de llarga durada, els carrers inclosos al Pla de Barris, carrers objecte del projecte 

de recuperació de 60 punts de llums de l’Associació de Comerciants de Trinitat Vella  i de 10 

punts de llum de la Fundació Raval Km.0. En aquests casos, l’objectiu és contribuir a dinamitzar 

comercialment àrees de la ciutat on hi ha molt poca densitat comercial per tal de contribuir al seu 

atractiu.  

 

 Carrers afectats per obres de llarga durada: l’Avinguda mare de Déu de Montserrat (des 

del carrer Gènova fins el carrer Francesc Alegre), el carrer Gran de la Sagrera (des de 

Portugal fins a Garcilaso), el carrer Pere Terré i Domènech, el carrer Portugal (de 

Berenguer de Palou a Gran de la Sagrera), carrer Ferran Turné, la Plaça Massadas, la 

Rambla Onze de Setembre, el carrer Josep Soldevila (de Rambla Onze de Setembre al 
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carrer Parellada), Plaça Mercadal, el carrer Mercat, el carrer Vindró, el carrer Argenteria 

(des de Metro Jaume I fins a Plaça Jacint Reventós), el carrer Provença (des del c/ 

Villarroel a c/ Viladomat), el carrer Comte Urgell (des de C/ Mallorca fins a C/Roselló), el 

carrer Mallorca (entre C/Roger de Flor i Sicilia), el carrer Nàpols (entre C/ Mallorca i C/ 

València-Av. Diagonal)(, el carrer Mallorca (entre Av. Meridiana i c/ Dos de Maig), el carrer 

Independència (entre c/ Provença i c/ València). 

 

 

 Carrers objecte de Pla als 

Barris i Treball als Barris: el carrer 

Avinyó (del carrer Escudellers al 

carrer de la Mercè), el carrer de 

Regomir (des de Plaça Regomir fins 

a C/Cignàs), el carrer Cignàs (des de 

Ataülf fins a Hostal del Sol), el carrer 

Riera Baixa; el passeig Zona Franca 

(tram Passeig Zona Franca, 123, 

cantonada amb carrer Mineria), el 

carrer Mineria, el carrer Foneria, el 

carrer Nostra Sra. Mare de Déu del 

Port, el carrer Aviador Ruiz de Alda, 

el carrer Aviador Franco, el carrer Alts Forns, el carrer Ferrocarrils Catalans, el carrer 

Energia, el carrer Vilà i Vilà, el carrer Piquer; el carrer Judea i carrer Sinaí (entre 

l’Avinguda Jordà i el carrer Lledoner), el carrer Arenys (des de la Plaça Matias Guiu fins 

el passeig de la Vall d’hebron), el carrer Santa Rosalia (entre el carrer Castellbisbal i 

Fastenrath), voltants del Mercat de Núria, el carrer dels Rasos de Peguera, els voltants 

de la Plaça Roja, els voltants de la plaça dels Eucaliptus (fins a l’Avinguda de l’Escolapi 

Càncer 6), l’entrada de Vallbona (fins carrer Ostià 6), el carrer Mina de la Ciutat, el carrer 

Tres Torres, el carrer Pla de Fornell; el carrer Aigua Blava, el carrer Chafarines, el carrer 

La Fosca, el carrer S’agaró, la Plaça del Metro; la Plaça Baró de Viver, la Plaça pilar Miró 

i el carrer Tiana (entre Pl. Pilar Miró i Pl. Baró de viver), el carrer Alfons el Magnànim (del 

num. 22 al 50), el carrer Xavier Nogués (num. Del 2 al 60), la Rambla de Prim (num. Del 
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40 al 70), la Rambla de Prim (entre el carrer Guipúscoa i el carrer Santander (del n.196 

al 256)), la Rambla del prim (entre carrer Guipúscoa i Gran Via de les Corts Catalanes 

(del n.161 al 125); el carrer Sant Adrià (des de Sèquia madriguera a C/Isona), el carrer 

Estadella (de enric Sanchís a Llinars del Vallés), el carrer Cretes, el carrer Llinars del 

Vallés (entre el carrer Estadell i el carrer Sant Adrià). 

 

 

 

En aquesta edició la il·luminació nadalenca romandrà des del 28 de novembre de 2019 fins el 6 

de gener de 2020, ambdós inclosos. S’augmenta mitja hora cada dia el temps en què la 

il·luminació nadalenca estarà encesa, començant mitja hora abans, a les 17.30h.  

 

Així els horaris seran:  

 De diumenge a dimecres, ambdós inclosos, fins l’11 de desembre des de les 17:30 hores 

fins a les 23:00 hores, i a partir del dia 15 de desembre de 17:30 a 24:00 hores.  

 Els dijous, divendres i dissabtes de les 17:30 horesfins a les 24:00 hores.  

 Dijous 28 de novembre, dia de la festa de l’encesa, de les 18:30 fins a les 24:00 hores.  

 24 de desembre, de 17.30 a 01.00 hores 

 25 de desembre de 17.30 a 24.00 hores 

 31 de desembre i 5 de gener, de 17:30 a 02:00 hores.  



 

 

 

 

  
 

 

 

 
9 

 
www.barcelona.cat/premsa 

» Dossier de Premsa 

Nadal 2019 

» Un bus turístic especial per als llums de Nadal  

El Barcelona Night Tour va néixer el 2007 per oferir als visitants de la ciutat de Barcelona un 

viatge a bord del Barcelona Bus Turístic durant les nits d’estiu. Per aquest Nadal 2019, com a 

novetat, es posarà en servei com a prova pilot una edició especial del Barcelona Night Tour. Serà 

un recorregut pels carrers il·luminats per tal que tant visitants com residents de Barcelona puguin 

gaudir de la ciutat i dels llums de Nadal durant les festes.  

 

Amb les diferents novetats del Nadal 2019, TMB ha dissenyat un recorregut especial i en horari 

familiar perquè tothom pugui gaudir-ne a bord del Barcelona Night Tour. 

 

El bus funcionarà des del 29 de novembre al 4 de gener tots els divendres, dissabtes i diumenges, 

amb sortides a les 20h de plaça Catalunya i un recorregut d’una hora i mitja. L’itinerari serà el 

següent: Pl. Catalunya (costat Llobregat, parada ruta vermella), Ronda Universitat, C. Pelai, C. 

Fontanella, Via Laietana, Pg. Colon, Av. Paral·lel, Pl. Espanya, Av. Reina Maria Cristina, A. Rius 

i Taulet (Font Màgica), C. Lleida, C. Tamarit, C. Entença, Gran Via, Pg. De Gracia, C. Rosselló, 

C. Sardenya, Gran Via, C. Castillejos, C. Caspe, Av. Meridiana, C. Almogàvers, Pg. Lluís 

Companys, Ronda Sant Pere, Pl. Urquinaona, C. Roger de Lluria, C. Aragó, C. Balmes, C. Pelai, 

Pl. Catalunya. 
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» Dagoll Dagom, protagonista de la Festa d’Encesa de llums 

del Nadal 2019 

 

 

 
La companyia Dagoll Dagom ha creat un nou petit musical especial per a l’Encesa de Llums de 

Nadal 2019. L’espectacle tindrà lloc a la plaça Can Fabra del districte de Sant Andreu a partir de 

les 17.45h. Aquest muntatge, que porta per títol “De les tristors en farem llum”, està ambientat 

en un poble que s’ha quedat a les fosques.  

 

L’espectacle és un conte conduït pel Narrador (Pep Cruz), que explica la història d’un poble que 

s’ha quedat totalment a les fosques, i en conseqüència, hi ha molta gent que no s’entén i es 

baralla. Clara (Clara Solé), una nena amb molta empenta, decideix buscar una solució i, amb 

l’ajuda dels llibres de la biblioteca, inicia la cerca de personatges de fantasia com la Ventafocs, 

la Caputxeta Vermella, el Llop o el Jack de la mongetera perquè l’ajudin a canviar la realitat. En 

aquesta història, també apareix un personatge maligne, La Por, que vol destruir les il·lusions de 

la nostra heroïna. 

 

Finalment, junt amb els Brodas Bros, la Lírica de Sant Andreu i tot el poble, aconsegueix que els 

personatges de fantasia, arribin al poble i desfacin el malefici: la llum torna al poble. 

 



 

 

 

 

  
 

 

 

 
11 

 
www.barcelona.cat/premsa 

» Dossier de Premsa 

Nadal 2019 

La gran encesa de llums de Nadal de Can Fabra es replicarà a la mateixa hora al Bon Pastor 

(Sant Andreu), a l’Eix Sant Gervasi (Sarrià-Sant Gervasi), a la plaça de la Bella Dorita (Sants-

Montjuïc), a la plaça Comas (Les Corts), a la plaça Àngel Pastrana i plaça Maragall (Horta-

Guinardó), a la plaça Virrei Amat (Nou Barris) i a diferents punts del districte de Gràcia a través 

de batucades que aniran confluïnt.  

 

 

» La plaça de Catalunya serà un Polsim d’Estels 

Del 20 al 31 de desembre la plaça Catalunya serà un Polsim d’Estels. La instal·lació artística 

d’enguany ens planteja un univers plàstic, on a través de la poesia, efectes sonors, i música, els 

visitants de la plaça podran participar i veure tota una sèrie d’espectacles compromesos amb el 

medi ambient i amb la preservació de l’entorn natural. La instal·lació de Plaça Catalunya i les 

iniciatives que s’hi desenvolupen volen ser un pol de dinamització del centre de la ciutat, de la 

seva oferta cultural i del seu comerç.  
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Metàfores visuals i sonores per encoratjar les bones pràctiques en la convivència i el respecte, 

dins d’un programa típicament nadalenc. Una escenografia espectacular amb 6 conills inflables 

lluminosos amb la seva espectacular presència gegantina, remarcarà les emocions sensibles i 

afectuoses d’aquestes dates. El Nadal és una Festa familiar plena carregada d’esperança i de 

bons propòsits. Amb Polsim d’Estels, la plaça Catalunya ens mostrarà aquesta filosofia 

d’esperança en un futur millor. 

 

Funcionament de l’espai en horari diürn  

Espectacles programats 

De manera interrompuda, en horari d’11h a 18h, el conill central de grans dimensions esdevindrà 

un gran espai escènic on en horari diürn i fins que es faci fosc acollirà cada 30 minuts dos 

espectacles diferents, amb una pausa de 10 minuts entre cadascun d’ells:  

 

 Espectacle musical, Los Nadalovitx, una petita orquestra que tocarà nadales d’arreu del 

món. Un concert musical participatiu en format de quartet en el qual els músics tocaran i 

cantaran cançons de Nadal representatives de diferents països d’arreu del món en la seva 

llengua d’origen. L’equip artístic esta format per Branislav Grbic, Patricia Paisal, Albert 

Enkaminanko, Miguel Gonzalez Sanchez. 

 

 Espectacle multidisciplinari, Qui ve per Nadal? Extracte d’una història original creada per 

a l’ocasió de l’escriptora Montse Ginesta. Una barreja de tradició i modernitat a través 

d’accions teatrals dinamitzades amb els espectadors. Els personatges d’aquestes 

accions promouran la convivència ciutadana i el respecte amb el medi ambient d’una 

manera festiva. Tots els personatges corresponen a la campanya de comunicació 

municipal de Nadal i els missatges simbòlics que representen cadascun d’aquests 

personatges són: 

 

 La tastadora. La nostra cultura i les altres cultures.  

 L’entrenadora de tions. La ciutat dinàmica i col·laboradora.  

 La inventora de joguines. Les joguines no sexistes. 

 La replantadora. La ciutat verda que tots desitgem.  

 El carboner. La ciutat que no accepta l’especulació. 



 

 

 

 

  
 

 

 

 
13 

 
www.barcelona.cat/premsa 

» Dossier de Premsa 

Nadal 2019 

 L’embolicadora de regals. El comerç de proximitat, popular i social. 

 

L’equip artístic esta format per  l’Alba Sarraute, David Piñol i Roc Sala 

 

Espai participatiu 

La resta d’instal·lacions de conills esdevindran uns decorats amb un photocall on amb un vestuari 

artístic divertit i suggeridor, diferents animadors convidaran els visitants de la plaça a disfressar-

se en la línia estètica de la campanya de Nadal 2019 i a fer-se una foto/postal per felicitar les 

festes. 

 

Espai esportiu 

Esports participarà en aquesta edició d’enguany de la Plaça Catalunya amb una sèrie de jocs de 

fusta que promouen l’esport i actituds saludables per als més petits de tots. 

 

Funcionament de l’espai en horari nocturn 

La plaça Catalunya en el seu horari nocturn, de 18h fins a 21h, esdevindrà un espai màgic que 

convidarà al públic a passejar-se arreu de la plaça. Efectes sonors, de llum i de veus en off 

evocaran la vida al bosc amb tota mena de sorolls; sons, udols d’animals, vida vegetal; rierols, 

salts d’aigua, vent, pluja, arbres i cant d’ocells. L’entorn boscós es presentarà a l’espectador, 

amb tota la màgia i versemblança possible. Les fonts se sumaran amb una il·luminació especial 

amb colors verds i blancs l Cada conill gegant, evocarà un paisatge sonor concret que conviurà 

amb un de general que s’escoltarà des de tota la instal·lació. Un seguit d’efectes molt impactants 

per reflexionar sobre si el bosc es un organisme viu necessari e insubstituïble per a la vida dels 

humans hem d’aprendre a preservar-lo i prendre consciència de la seva diversitat i complexitat.  

 

Horaris generals de la plaça 

Del 20 de Desembre al 31 de Desembre 2019 

Amb coordinació amb la Fira de Consum Responsable i d’Economia Social i Solidària  

Matí i tarda: 11h a 18h  Vespre: 18h a 21h. / 20 de desembre, activitat només a partir de les 18h 

/ 24 de desembre, activitat només fins a les 18h / 25 de desembre, sense activitat / 26 de 

desembre, activitat només a partir de les 18h / 31 de desembre, activitat només fins a les 16h 

» Fira de Nadal del Port Vell al Portal de la Pau 
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Aquestes festes Barcelona suma una nova fira de Nadal i ho fa al costat del mar! Del 5 de 

desembre al 5 de gener, la plaça del Portal de la Pau serà l’escenari de la primera Fira de Nadal 

del Port Vell. El mercat nadalenc, que se situarà davant del monument a Colom, oferirà les 

tradicionals parades de regals però, a més, sorprendrà amb un complet espectacle de llum, 

música i color que tindrà com a protagonistes l’arbre lluminós més gran vist a Catalunya, un 

pessebre flotant i la façana de la seu del Port de Barcelona. 

 

 

 

Un carrusel tradicional i una nòria amb vistes al mar completaran les atraccions de la nova fira, 

que també comptarà amb un escenari que durant els 30 dies del mercat serà l’espai on se 

succeirà un complet programa d’animació amb les entitats, associacions i escoles de música del 

barri de Ciutat Vella. 
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Per inaugurar aquest nou punt de trobada 

nadalenc, el 5 de desembre a les 18.00 hores, 

tindrà lloc l’acte d’encesa de llums de la fira a 

càrrec de la Fura dels Baus. L’horari serà de  

10 a 22h del 5 al 8 de desembre, del 13 al 15 

de desembre i del 20 de desembre al 5 de 

gener. I serà de  18 a 22h del 9 al 12 de 

desembre i del 16 al 19de desembre. El 25 de 

desembre restarà obert de 18h a 22h, i l’1 de 

gener romandrà tancat.  

 

I com cada any, el 5 de gener, el Port de 

Barcelona serà el punt d’entrada a la ciutat de 

Ses Majestats els Reis d’Orient que arribaran a 

bord del pailebot Santa Eulàlia. I prèviament, 

des del 27 de desembre fins al 4 de gener, els carters i carteres reials recolliran les cartes dels 

nens a la tradicional embarcació, al moll de Bosch i Alsina. 

 

 

» Els pessebres de la ciutat 

El pessebre de plaça Sant Jaume d’enguany ha estat creat per l’artista Paula Bosch. Es podrà 

veure entre el 29 de novembre i el 6 de gener, i conté tot el que cal per celebrar aquestes festes 

a les cases de la ciutat. La proposta gira al voltant de totes les caixes plenes d’objectes i de 

records que es recuperen quan ve Nadal. La instal·lació està plena de caixes de tot tipus, grans, 

petites, de diferents materials, capses de sabates, altres folrades en paper… I dins de cada caixa 

aquests objectes que ens recorden que ha arribat el Nadal: la sopera, els galets, les copes de 

cava, el raïm, els polvorons, diferents pessebres, petits, grans, amb figures velles, noves, 

muntats, sense muntar, guirlandes embolicades, arbres de nadal, molsa… 

 

A més, aquesta instal·lació té dos cares: a la part posterior de les caixes es podrà visualitzar una 

citat, amb finestres il·luminades, fanals encesos, cables que connecten una casa amb l’altra... en 
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definitiva, un espai que recorda que a cada casa hi ha gent diferent, amb diferents records i 

diferents creences, on cadascú viu el nadal a la seva manera. 

 

D’altra banda, el pessebre del Museu Marès és un pessebre d’estil tradicional, que es podrà 

visitar des del 29 de novembre fins el 2 de febrer. En aquesta ocasió ha estat inspirat en la 

muntanya de Montserrat i l'entorn, i és obra de l’Associació de Pessebristes de Barcelona. 

Elaborat amb materials naturals i figures artesanes, reprodueix les escenes típiques: el 

naixement, l’anunciació dels pastors i l’arribada dels Reis de l’Orient. El pessebre d’enguany està 

ornamentat amb oliveres, destacant-ne així la seva importància en un paisatge mediterrani. La 

visita al pessebre es completa, en un ambient purament nadalenc, amb les cantades de nadales 

que hi faran les corals del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya.  
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Per la seva banda, com cada Nadal, el Monestir de Pedralbes exposarà un pessebre popular, 

també elaborat per l’Associació de Pessebristes de Barcelona. D’aquesta manera, es conserva 

una tradició que les religioses han preservat al llarg del temps i que gaudeix d’un important 

arrelament popular. Aquest any el pessebre s’inaugurarà el divendres 13 de desembre a les 18h, 

i es podrà visitar fins al 2 de febrer. Després de la inauguració, s’oferirà un petit concert de 

nadales a càrrec de la Coral de l’Escola Municipal de Música de Can Ponsic. 

 

 

» Més d’un centenar d’activitats de gran format als eixos 

comercials  

Més d’un centenars d’activitats de gran format ompliran els districtes de la ciutat durant les festes 

de Nadal, amb l’objectiu d’arribar als diferents barris. L’objectiu de la campanya de comerç és 

aproparuna oferta d’activitats de qualitat al conjunt de zones comercials de la ciutat i 

desenvolupar així un fil conductor entre la campanya de ciutat i els diferents districtes de la ciutat. 

Es vol posar així en context el valor del comerç de proximitat, promovent que els veïns i veïnes 

realitzin les seves compres en les botigues properes. 

 

Les activitats seran lúdiques i educatives, transmetent valors com la tendresa, l’acollida, el 

respecte, la sostenibilitat, el consum responsable, la igualtat, la diversitat i estaran vinculades 

d’alguna manera al comerç de la zona on es desenvoluparan. 

 

Contes de comerç, Nadal i territori 

Contes adaptats que ens parlaran de carrers, botigueres i botiguers del nostre barri. Espectacle 

itinerant amb suport d’elements visuals que aportaran llum, escenografia i emocions; un 

apropament sensible al nostre entorn més immediat i un acte d’empatia a través de les 

narracions, contes que seran també participatius i ens faran posar-nos en la pell de l’altre. 
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Al Nadal i al nostre Barri! Gòspel de proximitat! 

 

Implicant a les botigueres i botiguers de 

cada barri, un cor de gòspel professional 

representarà unes peces ben conegudes. 

Caldrà fer un treball previ musical amb les i 

els comerciants que vulguin participar, i les 

seves famílies i amigues, i els concerts 

seran al carrer. És una activitat itinerant. 

 

 

Màgia i teatre amb comerciants ben especials! 

 

Dos comerciants del barri visitaran a una selecció de 

botigues, ningú s’ho esperarà però començaran a fer 

màgia de proximitat amb elements de les mateixes 

botigues; i acabaran fent un espectacle de carrer. És 

una activitat itinerant. 

 

Nadal a ritme de barri! 

Dansa claqué, elements de percussió i bona música 

donaran molt de ritme als barris per l’etapa de Nadal. 

En el taller aprendrem ritmes convidant a participar als 

i les comerciants i tot acabarà en un espectacle rítmic 

amb dansa. És una activitat itinerant. 
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Joguines imaginàries 

Sabies que una joguina és un concepte? Que hi ha 

moltes formes de jugar, i que una joguina te les pots 

fer tu mateixa? Amb aquest taller aprendrem molts 

valors a través de la construcció de joguines, tant 

reciclades com de nova creació per després regalar-

les als comerços del barri. És una activitat que comença sent estàtica per acabar sent itinerant. 

 

Representant les botigues, collage de Nadal! 

 

Realització de collage individual per acabar en una posada en escena col·lectiva. Primer haurem 

de fer fotografies d’aparadors i botigues que ens agradin del nostre barri, haurem d’entrar i 

demanar elements el paper i/o tela; i podrem fer la nostra pròpia botiga, o barreja de botigues a 

mode collage, per després posar-ho en un gran mural que representarà el teixit comercial i de 

proximitat del nostre barri. És una activitat estàtica però que parteix de la itinerància per la recerca 

d’elements. 

 

Espectacle i taller de circ 

 

A través del circ podrem aprendre habilitats psicomotrius a través 

de tot un seguit de jocs; alguns d’ells inclouran elements de 

botigues com poden ser estris de cuina, elements de decoració de 

la llar, decoracions nadalenques. Amb la implicació de les 

botigueres i botiguers passarem una estona d’allò més divertida i 

aprendrem sobre el teixit comercial  del barri. És una activitat 

itinerant. 

 

Nadal chromakey 

 



 

 

 

 

  
 

 

 

 
20 

 
www.barcelona.cat/premsa 

» Dossier de Premsa 

Nadal 2019 

A través de la tecnologia chromakey podrem fer-nos unes fotografies ben peculiars i en directe, 

i de fons de la fotografia, botigues del nostre barri, la imatge de Nadal de la ciutat de Barcelona i 

d’altres elements, i en el centre de la pantalla nosaltres com a protagonistes. És una activitat 

estàtica però que parteix de la itinerància per la recerca d’elements. 

 

 

 

 

Robòtica nadalenca 

 

Un arbre de nadal amb rodes, elements variats articulats, 

moltes llums, cinètica i tracció. Un nadal entès d’una forma 

diferent i una mica robotitzat. És una activitat estàtica però 

que parteix de la itinerància per la recerca d’elements. 

 

 

 

Danses i botigues 

Les ballarines i ballarins entraran en diàleg amb els diferents comerços utilitzant com a vehicle 

la corporalitat i el ritme. És un espectacle itinerant, interactiu i participatiu. 

 

Nadal a ritme de swing 

 

Aquesta activitat consisteix en fer ballades de dansa 

davant de botigues de barri per tal d’oferir un 

reconeixement i homenatge als diferents comerços del 

districte. És un espectacle itinerant. 

 

 

 

 

En total està previst fer 110 activitats, 11 en cadascun dels districtes de la ciutat: 
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CIUTAT VELLA 
 

Dia / Hora Activitat Localització 

   
 03/12 a la tarda o 7/12 matí. Encara per concretar  

h Màgia i teatre “dues comerciants ben especials” Carrer Magdalenes 

18/12   

18:00h Espectacle i taller de circ Plaça Joan Amades 

20/12     

18:00h Al Nadal i al nostre barri “Gòspel de proximitat” Plaça Montcada 

21/12     

11:00h Contes de nadal Mercat de Santa Caterina, Av.Francesc Cambó 

19:00h Nadal Chromakey Plaça Reial 

18:00h Màgia i teatre “dues comerciants ben especials” Plaça dels Àngels amb carrer Ferlandina 

23/12     

11:00h Nadal a ritme de swing Av. Via Laietana amb c/Comtal 

27/12     

18:00h Nadal a ritme de barri! C/Maquinista amb c/Marqués de la Mina 

28/12     

18:00h Robòtica nadalenca Plaça de la Mercè 

03/01     

18:00h Danses i botigues Pg. Joan de Borbó amb Pl. Pau Vila 

04/01     

11:00h Representant les botigues, collage de Nadal! Plaça Poeta Boscà 

10:30h Joguines imaginàries Plaça Sant Pere 

L’EIXAMPLE  
 

Dia / Hora Activitat Localització 

   

13/12   

18:00h Representant les botigues, collage de Nadal! Mercat Sagrada Família  

14/12 
 

  

18:00h Nadal a ritme de swing Mercat de Fort Pienc 

17/12   

17:30h Contes de nadal Plaça Urquinaona 

20/12   

18:00h Nadal Chromakey Av. Gaudí cantonada c/ Còrsega 

21/12   
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11:00h Màgia i teatre “dues comerciants ben especials” C/ Castillejos amb c/ Aragó 

18:00h Danses i botigues Mercat Sant Antoni, cantonada Comte Borrell  

amb c/Tamarit 

22/12   

11:00h Espectacle i taller de circ Jardins Montserrat 

23/12   

10:30h Joguines imaginàries Mercat del Ninot, c/ Mallorca amb c/Villarroel 

18:00h Nadal a ritme de barri! Mercat Sant Antoni, cantonada Rda. Sant  

Antoni amb c/Comte Urgell 

30/12   

18:00h Al Nadal i al nostre barri “Gòspel de proximitat” c/ Bruc entre c/València i c/Mallorca 

04/01   

11:00h Contes de nadal C/ Provença cantonada c/Urgell 

18:00h Robòtica nadalenca Av. Diagonal 568 

SANTS-MONTJUÏC  
 

Hora Activitat Localització 

   

13/12     

18:00h Robòtica nadalenca Plaça del Centre 

14/12     

11:00h Nadal a ritme de barri! C/ Creu Coberta amb c/Diputació 

18/12     

18:00h Al Nadal i al nostre barri “Gòspel de proximitat” Carretera del Prat 1 

22/12     

11:00h Màgia i teatre “dues comerciants ben especials” C/ Càceres amb Rambla Badal 

27/12   

11:00h Contes de nadal Rambla dels jardins de Sants 

28/12     

11:00h Espectacle i taller de circ C/ Nou de la Rambla 152 

3/01     

18:00h Nadal a ritme de swing C/ Sant Jordi n.13-15 

 

LES CORTS  

 

Dia / Hora Activitat Localització 

   

12/12     

18:00h Contes de comerç, Nadal a territori! Av. Madrid amb c/Arizala 

14/12   
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10:30h Joguines imaginàries C/ Numància amb c/ Deu i Mata 

18/12   

18:00h Representant les botigues, collage de Nadal! Av. Diagonal entre c/Gandesa i c/ Numància 

19/12   

18:00h Màgia i teatre amb dues comerciants ben especials! Mercat de les Corts 

20/12   

18:00h Espectacle i taller de circ Plaça del Centre 

21/12   

18:00h Nadal a ritme de Swing C/ Gelabert 

27/12   

11:00h Danses i botigues Plaça del Centre 

18:00h Nadal ChromaKey C/ Riera Blanca amb c/Regent Mendieta 

30/12   

11:00h Robòtica nadalenca C/ Capità Arenas 11 

18:00h Al Nadal i al nostre barri! Gòspel de proximitat! Av.  Sant Ramon Nonat 1 

02/01   

18:00h Nadal a ritme de barri C/ Capità Arenas 11 

   

 

 

SARRIÀ-SANT GERVASI 
 

Dia / Hora Activitat Localització 

   

27/12     

11:00h Joguines imaginàries Plaça Sarrià 

18:00h Al Nadal i al nostre barri! Gòspel de proximitat! Can Ferrer 

28/12   

11:00h Contes de comerç, Nadal a territori! Mercat de les Tres Torres 

18:00h Nadal a ritme de barri C/ PerezCabrero 

30/12   

11:00h Màgia i teatre amb dues comerciants ben especials! Plaça Joaquim Folguera 

18:00 Nadal ChromaKey Plaça Sarrià 

02/01   

11:00h Robòtica nadalenca Plaça Bonanova 

18:00h Espectacle i taller de circ Plaça Joaquim Folguera 

03/01   

11:00h Danses i botigues Plaça Molina 

18:00h Nadal a ritme de Swing Plaça Cardona 
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GRÀCIA 
 

Dia / Hora Activitat Localització 

   

07/12     

18:00h Contes de comerç, Nadal a territori! Travessera de Gràcia amb c/ Gran de Gràcia 

14/12     

11:00h Robòtica nadalenca Travessera de Gràcia 183 

18:00h Nadal Chromakey Parc de la Creueta 

19/12     

18:00h Nadal a ritme de barri C/ Baixada de la Glòria amb Av. Vallcarca 

20/12     

18:00h Danses i botigues C/ Bailén amb Travessera de Gràcia 

21/12     

11:00h Màgia i teatre amb dues comerciants ben especials! Travessera de Dalt 6 

23/12     

11:00h Representant les botigues, collage de nadal! Plaça Llibertat 

18:00h Al nadal i al nostre barri! Gòspel de proximitat! Plaça Joanic 

28/12     

11:00h Joguines imaginàries Plaça Nicolás Salmerón 

04/01     

11:00h Espectacle i taller de circ Plaça Revolució 

18:00h Nadal a ritme de Swing Plaça del Diamant 

 

 

HORTA-GUINARDÓ 
 

Dia / Hora Activitat Localització 

   

13/12     

11:00h Nadal a ritme de barri Plaça de l’Esvoranc, C/ Conca de Tremp 2 

18:00h Representant les botigues, collage de nadal! Jardins Escornalbou 

18:00h Al Nadal i al nostre barri! Gòspel de proximitat! Pl. Meguidó (davant Centre Cívic Casa Groga) 

15/12   

18:00h Nadal Chromakey Plaça Eivissa 

21/12   

18:00h Robòtica nadalenca Galeries d’Horta 

23/12   
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11:00h Espectacle i taller de circ Plaça Eivissa 

27/12   

11:00h Contes de comerç, Nadal a territori! Plaça Talleres Muñoz 

18:00h Nadal a ritme de swing Plaça de l’Esvoranc, c/ Conca de Tremp 2 

02/01   

11:00h Joguines imaginàries Plaça Nen de la Rutlla 

03/01   

18:00h Danses i botigues Plaça de l’Esvoranc, c/ Conca de Tremp 2 

04/01   

18:00h Màgia i teatre amb dues comerciants ben especials! Plaça Zurbaran 

 

 

 

NOU BARRIS 

 

Dia / Hora Activitat Localització 

   

30/11     

18:00h Nadal Chromakey Placeta dels Avis 

12/12   

18:00h Nadal a ritme de swing Passeig Fabra i Puig amb Av. Meridiana 

13/12   

18:00h Màgia i teatre amb dues comerciants ben especials! C/ Cadí 

14/12   

11:00h Representant les botigues, collage de Nadal! Plaça de les Roquetes 

18:00h Contes de comerç, Nadal a territori Mercat de la Trinitat 

17/12   

18:00h Espectacle i taller de circ Plaça Virrei Amat 

20/12   

18:00h Nadal a ritme de barri Via Favència 

21/12   

11:00h Robòtica nadalenca Pg. Maragall entre c/ Subirats i c/ Santa Fe 

27/12   

18:00h Danses i botigues Pg. Verdum 

03/01   

10:30h Joguines imaginàries Plaça Paul Claudel 

18:00h Al Nadal i al nostre barri! Gòspel de proximitat! Plaça Roja 
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SANT ANDREU 
 

Dia / Hora Activitat Localització 

   

14/12     

11:00h Contes de comerç, Nadal a territori! Plaça Trinitat Vella 

18:00h Representant les botigues, collage de Nadal! C/ Gran de Sant Andreu amb C/ Joan Torres 

19/12     

18:00h Danses i botigues Plaça Baró de Viver 

21/12     

11:00h Al Nadal i al nostre barri! Gòspel de proximitat! C/ Felip II amb Plaça Congrés 

23/12    

10:30h Joguines imaginàries Plaça Maragall 

18:00h Nadal ChromaKey Plaça Baró de Viver 

18:00h Màgia i teatre amb dues comerciants ben especials! Carrer Gran de la Sagrera 

30/12    

18:00h Robòtica Nadalenca Plaça Islàndia 

03/01    

11:00h Espectacle i taller de circ Plaça Centre Cívic 

04/01    

11:00h Nadal a ritme de Swing C/ Gran de Sant Andreu amb Rbla. Fabra i Puig 

18:00h Nadal a ritme de barri Rbla. Onze de Setembre amb c/ Gran de Sant Andreu 

 

 

  

SANT MARTÍ 
 

Dia / Hora Activitat Localització 

   

13/12     

17:00h Al Nadal i al nostre barri! Gòspel de proximitat! Rambla Guipúscoa amb Rambla Prim 

14/12     

10:30h Joguines imaginàries Can Saladrigues 

20/12     

18:00h Nadal a ritme de Swing Rambla Prim amb c/ Pere IV 

21/12     

11:00h Contes de comerç, Nadal a territori! C/ Marina amb c/ Pujades 
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17:30h Danses i botigues C/ Rogent amb c/ del Freser 

23/12     

17:30 Nadal ChromaKey Plaça de l’Oca 

27/12     

18:00h Màgia i teatre amb dues comerciants ben especials! C/ Pallars amb c/ Bilbao 

28/12     

11:00h Espectacle i taller de circ C/ Salvador Espriu amb C/ Rosa Sensat 

03/01     

11:00h Robòtica Nadalenca Rambla Guipúscoa entre c/ Puigcerdà i c/Cantàbria 

18:00h Nadal a ritme de barri C/ Marina amb c/ Pujades 

04/01     

11:00h Representant les botigues, collage de Nadal! C/ Xavier Nogués 41-43 

 

 

» Els Mercats de Barcelona programen un centenar 

d’activitats 

Arriba el Nadal i amb ell un gran 

nombre d’activitats nadalenques 

organitzades als mercats de 

Barcelona. Així doncs, els mercats, 

guarnits amb decoracions 

nadalenques, han preparat fins a 94 

activitats en 23 mercats de la ciutat, on 

s’hi podrà fer el Caga Tió, així com anar 

a rebre la visita del patge reial o entregar les cartes.  

 

També destaquen les activitats per als més menuts de casa, amb tallers de tota mena, com 

activitats de manualitats, espectacles de titelles o, per exemple, el taller de confecció d’arbres de 

nadal i boles decoratives del Mercat de la Llibertat. Tampoc ens pot passar per alt el taller de 

galetes nadalenques del Mercat de l’Estrella amb la Gemma Albà, el dimarts 17 de desembre, a 

les 17:30 i 18:30. 
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El Nadal és també sinònim de solidaritat, i per aquest motiu als mercats de Barcelona també hi 

trobarem moltes activitats solidàries, com ara les grans iniciatives del Gran Recapte o el Posa’t 

la Gorra. Enguany, a més, destaquen també les diferents xocolatades solidàries per a recaptar 

fons que es lliuraran íntegrament a la Marató de TV3, aquest any dedicada a les Malalties 

Minoritàries. Les xocolatades s’organitzen en diversos mercats, entre ells el del Ninot i Tres 

Torres.  

 

ABACERIA Plantada de l'Arbre de Nadal i muntatge del Pessebre  07/12/2019 

  Taller de castells 14/12/2019 

  Escudella popular 14/12/2019 

  Visita del Pare Noel 23/12/2019 

  Cagatió 24/12/2019 

  Activitats infantils 28/12/2019 

  Campanades de fi d'any amb cava a les 12h!   31/12/2019 

  Lliurament de cartes als SSMM Reis Mags d'Orient 03/01/2020 

  La Ruleta dels regals dels clients 04/01/2020 

BARCELONETA Representant les botigues, collage de Nadal 04/01/2020 

CARMEL Concert de nadales Coral Caysef 19/12/2019 

  Activitat infantil amb entitat 40 parriba 40 pabajo 20/12/2019 

  Visita Pare Noel 21/12/2019 

  Visita Rei d'Orient  04/01/2019 

CLOT Visita Pare Noel 23 i 24/12/2019 

  Visita Patge Reial 03-04/01/2020 
 

CONCEPCIÓ Pessebre al Mercat de la Concepció  del 09/12al 05/01 

  29è Concurs de dibuix infantil-15è Memorial Lluís Fisas. 14/12/2019 

  Lliurament29è Concurs de dibuix infantil-15è Memorial 
Lluís Fisas. 

20/12/2019 

  Concert de Nadales a càrrec dels alumnes de l'Escola 
Memory. 

20-21/12/2019 
 

  Exposició de dibuixos "Les parades del Mercat" Del 21/12al 05/01 

  Festa d'aigües 21/12/2019 

  Tallers de manualitats infantils: Ornaments per l'arbre de 
Nadal 

21/12/2019 

  Visita del Tió de Nadal 23/12/2019 

  Tallers de manualitats infantils: Pizzes de Nadal 23/12/2019 

  Visita del Tió de Nadal 24/12/2019 

  Tallers de manualitats infantils: Jumpingclay 27/12/2019 

  A la Concepció som molt innocents. 28/12/2019 

  Tallers de manualitats infantils: Xuxes de festa 28/12/2019 

  Tallers de manualitats infantils: Manualitats de cap d'any 30/12/2019 
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  Busca l'Home dels Nassos 31/12/2019 

  Al nadal i al nostre barri "Gòspel de proximitat" 30/12/2019 

  Pessebre al Mercat de la Concepció  del 09/12 al 05/01 

  Exposició de dibuixos "Les parades del Mercat" Del 21/12al 05/01 

  Visita del patge Enric, representant de SSMM els Reis 
Mags  

02-05 /01/2020 
 

  Tallers de manualitats infantils: Fanalets per la cavalcada 05/01/2020 

ENCANTS - FIRA 
BELLCAIRE 

Concert de Dixeland itinerant 28/12/2019 

  Pintacares als Encants dissabtes del 
16/11al 31/05 

  Taller familiar d'upcycling: "Dona una segona vida als 
teus texans"  

21/12/2019 

  Pare Noel als Encants 
 

  Pintacares als Encants dissabtes del 
16/11al 31/05 

  Patge reial als Encants 
 

ESTRELLA Tu Fas Food: Taller de galetes de Nadal amb la Gemma 
Albà. 

17/12/2019 

FORT PIENC Nadal a ritme de swing 14/12/2019 

GALVANY Exposició d'Art dels alumnes de l'Atelier Sant Gervasi del 08/11al 08/12 

  Muntatge del pessebre del Mercat de Galvany 11/12/2019 

  Inauguració del pessebre del Mercat de Galvany 18/12/2019 

  Actuació de la Coral infantil dels alumnes de Music Tools 
i iniciació de l'Escola Virtèlia. 

21/12/2019 

  Actuació de Passacaglia Nadalenc (mísica de nadal) de 
la mà de l'Escola Virtèlia. 

24/12/2019 

  Demostració d'elaboració de Neules Artesanals i tastet 
amb copa de cava 

24/12/2019 

  Demostració d'elaboració de Neules Artesanals i tastet 
amb copa de cava 

31/12/2019 

HORTA Pare Noel  14 de desembre 

  Gran pessebre Del 23/11 al 7/01 

  Gran pessebre Del 23/11 al 7/1 

LES CORTS Tallers de manualitats infantils al Mercat de Les Corts 14, 21, 28/12/2019 

  Visita el patge de SSMM els Reis Mags i fes-te una foto 
ben divertida. 

03/-0401/2020 
 

  Màgia i teatre amb dues comerciants ben especials 19/12/2019 

LESSEPS Caga Tió a Lesseps  21/12/2019 

  Patge reial al Mercat de Lesseps  04/01/2019 

LLIBERTAT Taller confecció d'arbres de Nadal i boles decoratives 14/12/2019 

  Visita del Pare Noel al Mercat de la Llibertat del 21/12al 24/12 

  Xocolatada solidària amb la Marató de TV3 22/12/2019 

NINOT Cuinem al Ninot: Menú de cuina catalana. 11/12/2019 

  Marató de TV3: Col.locació d'una urna al mercat per 
recollir donacions per la Marató  

13/12/2019 

  Marató de TV3: Tòmbola solidària amb La Marató  14/12/2019 

  Cuinem al Ninot: Pica pica de Nadal (matí). 13/12/2019 

  Personatges infantil a mans de la "Susanita Pinceles" 21/12/2019 
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  Cuinem al Ninot: Pica pica de Nadal (tarda). 13/12/2019 

  Cuinem al Ninot: Cuina amb nens. 14/12/2019 

  Cuinem al Ninot: Peix i marisc. 18/12/2019 

  Cuinem al Ninot: Arrossos de traca (matí). 20/12/2019 

  Cuinem al Ninot: Variat de tàrtars (tarda). 20/12/2019 

  Cuinem al Ninot: Cuina amb nens. 21/12/2019 

  Casal cuina per a nens i nenes de 1r a 5è de primària! del 30/12al 04/01 

  Joguines imaginàries 23/12/2019 

  Casal cuina per a nens i nenes de 1r a 5è de primària! del 30/12al 04/01 

  Casal de cuina per a nens i nenes de 1r a 5è de primària! 03/01/2020 i 
04/01/2020  

  Contes de Nadal 04/01/2019 

SAGRADA 
FAMÍLIA 

Representant les botigues, Collage de Nadal. 13/12/2019 

SANT ANTONI 
(alimentació) 

Danses i botigues 21/12/2019 

  Nadal a ritme de barri 23/12/2019 

  Els Encants de Sant Antoni amb la Marató de TV3: 
Creació i exposició d'un mural/cartell exposat al fosat. 

13/12/2019 

SANT GERVASI Taller de Nadal al Mercat de Sant Gervasi  21/12/2019 

  Nadales amb Dixieland al Mercat de Sant Gervasi 21/12/2019 

SANT MARTI Taller manualitats infantil 14/1272019 

  Visita del Pare Noel 23/12/2019 

SANTA CATERINA Contes de Nadal 21/12/2019 

SANTS Caga Tió i Mamás Noel 13-14/12/2019 

  Patge Reial 2-4/1/2019 

TRES TORRES Concert de nadales a càrrec de la coral En Clau Vocal 21/12/2019 

  Contes de comerç. Nadal a territori! 28/12/2019 

  Xocolatada popular 23/12/2019 

TRINITAT Contes de comerç. Nadal a territori! 14/12/2019 

 

 

» Concurs d’aparadors de Nadal  

Per quart any consecutiu, l’Ajuntament de Barcelona convoca aquest concurs d’ornamentació 

nadalenca d’aparadors comercials i parades de mercats amb motiu de la campanya de Nadal 

per contribuir a la dinamització i promoció de l’activitat comercial dels barris participants, així com 

de millorar el comerç de proximitat, fent més atractiva la seva oferta cap als ciutadans i 

ciutadanes. 
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L’àmbit d’aquesta edició serà Bon Pastor, Baró de Viver, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Ciutat 

Meridiana, Torre Baró, Roquetes, Besòs-Maresme i La Marina, ubicats als districtes de Nou 

Barris, Sant Andreu, Sant Martí i Sants-Montjuïc.  

 

 

 

 

» Cirque du Soleil 

Els comerços associats i els mercats municipals de Barcelona posaran en marxa abans del Nadal 

el sorteig de 100 entrades dobles per a l’espectacle del 10 Messi per Cirque du Soleil.Es 

produiran 500.000 butlletes que es faran arribar als mercats municipals i als comerços associats 

de tots els districtes. 

 

Es començaran a repartir les butlletes a partir del 28 de novembre fins al 8 de desembre o 

exhauriment i el sorteig es farà l’11 de desembre per assistir a la funció del dia 15 de desembre 

a les 16h. Tant les bases del sorteig com els guanyadors están publicades al web 

www.messicirque.com 

 

» Fira de Santa Llúcia 

Del 29 de novembre al 23 de desembre. Avinguda de la Catedral. La fira nadalenca més antiga i 

popular de Catalunya enguany commemora el 233è aniversari i ho fa amb 282 parades que 

oferiran els productes nadalencs tradicionals.Organitza: Assoc. Fira Santa Llúcia. 

 

http://www.messicirque.com/
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» Fira de Nadal de la Sagrada Família 

La fira de Nadal de la Sagrada Família és el mercat nadalenc de més tradició de l'Eixample i 

reuneix prop d'un centenar de parades d’avets de Nadal i guarniments, pessebres i figures, regals 

i productes alimentaris artesans com torrons, formatges i embotits. Una fira nascuda als anys 60 

que està ubicada la plaça de la Sagrada Família. 

 

La fira té lloc entre els dies 23 de novembre i 23 de desembre, des de les 10 h del matí fins les 

21 h, a excepció de dissabtes i vigílies de festius que tancaran a les 22 h. El mercat compta amb 

un total de 85 parades que es distribueixen de la següent manera: 
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 Sector Verd: on les 20 parades que el conformen estan dedicades a la venda d’arbres i 

plantes de Nadal.  

 Sector Pessebres i Figures tradicionals: destinat a la venda de pessebres i guarniments 

de Nadal. Comptarà amb 35 parades. 

 Sector Alimentació: aquí es troben les botigues de llaminadures, castanyes i les xurreries, 

un total de 11 parades. 

 Sector Regals: venda de productes variats per a regalar, principalment d’artesania, 

bijuteria i roba. Compta amb 19  parades. 

 

 

» Concert de Nadal de l’Orfeó Català a la plaça del Rei 

Com ja és tradicional des de fa vuit anys, l’Orfeó Català oferirà un concert de Nadal a la plaça 

del Rei de Barcelona el dia 3 de gener a les 19.30h. L’actuació, organitzada per l’Ajuntament de 

Barcelona en el marc de les celebracions de Nadal, de caràcter gratuït i oberta a tota la 



 

 

 

 

  
 

 

 

 
34 

 
www.barcelona.cat/premsa 

» Dossier de Premsa 

Nadal 2019 

ciutadania, suposa una oportunitat única de veure en directe la família de l’Orfeó Català al cor de 

la ciutat de Barcelona. 

 

» Arbre de Nadal 

 

L’arbrede Nadal de la plaça Sant Jaume serà un 

avet de 15 metres d’alçada cultivat en un entorn 

natural prop del Parc Natural del Montseny 

(Girona), zona en la qual es gestiona la producció 

de més de 100.000 avets que són cultivats durant 

5 anys. L’arbre ha estat decorat per l’artista floral 

Rosa Valls i la decoració s’ha dissenyat seguint 

l’estètica del pessebre de la Plaça Sant Jaume. Els 

colors utilitzats per a la decoració, el blanc i el 

vermell, juntament amb la fusta, permeten ressaltar 

el fons verd de l’arbre. La il·luminació és de llum led 

càlida. 

 

L’avet mostra també la línia de treball per substituir 

l’avet de plàstic per l’avet natural cultivat a 

Catalunya, no només per tots els beneficis 

econòmics que suposen al territori sinó perquè 

l’avet natural és matèria orgànica de manera que 

respecta el medi ambient en tot el seu procés de comercialització. 

 

Rosa Valls és una artista floral reconeguda al nostre país i a nivell internacional amb més de 25 

anys de trajectòria. Ha guanyat nombrosos premis d’art floral com la Copa Catalunya (2004), la 

Copa d’Espanya (2005) i fou cinquena a la Copa d’Europa (2007).Ha realitzat cursos i 

demostracions internacionals i ha estat Jutge en esdeveniments florals a nivell mundial. 

 

 

» Celebració del cap d’Any 
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De nou, la companyia francesa Groupe F, que compta amb més de 20 anys d’experiència, 

produint i dissenyant espectacles pirotècnics i obres teatrals a l’aire lliure, serà l’encarregada de 

l’espectacle que acomiadarà l’any 2019. 

 

L’activitat s’iniciarà a l’Avinguda Maria Cristina a partir de les 21.30h amb les coreografies de 

música i llums de la Font Màgica de Montjuïc. 

 

A les 23.48h començarà l’espectacle original que durarà fins les 00:12h. Durant dotze minuts 

farem un recorregut per als dotze mesos on cremarem l'any que ha passat, fent un viatge a través 

de diferents indrets del món on ja ha canviat l’any. Tot seguit amb l’arribada dels darrers dotze 

tocs, un esclat de pirotècnia i flames donaran la benvinguda al nou any. I per acabar, un 

espectacle poètic que voldrà felicitar els dotze mesos de 2019 amb 12 desitjos, un per cada mes 

de l'any 2020, amb imatges evocatives del món natural. 
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El cap d’any ens prepara un comiat de 2019 amb estètica impactant que compta amb una banda 

sonora original, 125 generadors de flames i pirotècnia, un gran cilindre de 15 metres d’alçada 

com a pantalla i personatges lumínics que passegen de l'inrevés per unes tirolines sobre la Font 

Màgica. 

 

La companyia Groupe F, durant tota la seva trajectòria artística, ha creat per tots els racons del 

planeta espectacles com el de la inauguració del Louvre d’Abu Dhabi 2017, el de la inauguració 

dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Rio de Janeiro 2016, el de Torí 2006 i d’Atenes 2004, el de 

la Festa Nacional del 14 de juliol a la Torre Eiffel, els aniversaris de celebració del Festival de 

Canes i el de les celebracions de Cap d’Any de Londres durant 6 anys consecutius. 

 

 

» Fira de Reis de la Gran Via de les Corts Catalanes 

 

La fira estarà oberta entre els dies 19 de desembre de i el 6 de gener de 2020 . 

La mostra es durà terme a la Gran Via de les Corts Catalanes, entre Muntaner i Rocafort . 

 

Com cada any, la Gran Via de les Corts Catalanes acollirà la Fira de Reis, que obre les seves 

portes del 20 de desembre al 6 de gener del 2019 i és l’encarregada de tancar la campanya de 

Nadal d’enguany. La fira restarà oberta des de les 10 h del matí fins les 21 h, a excepció de 

dissabtes i vigílies de festius que tancaran a les 22 h, a les andanes laterals de la Gran Via de 

les Corts Catalanes entre els carrers de Muntaner i Rocafort.Aquesta edició de la Fira comptarà 

amb 243 parades de diferents sectors: 

 

 Joguines: compta amb 58 parades que se centraran en la venda de joguines, oferiran 

joguines tradicionals i peluixos, entre d’altres productes típics d'aquesta Fira, i que estan 

ubicades entre els carrers Comte d’Urgell i Muntaner. 

 Regals: 140 parades de productes tradicionals i artesans i de venda de regals varis, que 

estaran instal·lades entre els carrers de Calàbria i Comte d’Urgell. 

 Artesania: aquest sector compta amb un total de 38 parades d’artesania catalana, entre 

els carrers de Rocafort i Calàbria. 

 Xurreries: 11 parades, distribuïdes per tota la fira 
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. 

 

» V Fira de Consum Responsable i d’Economia Social i 

Solidària 

Del 20 de desembre al 31 de desembre la plaça de Catalunya acollirà la cinquena edició de la 

Fira de Consum Responsable i d’Economia Social i Solidària, organitzada per l’Ajuntament de 

Barcelona.  Amb l’objectiu de donar a conèixer productes, serveis i activitats d’empreses i entitats 

que promouen i permeten practicar un consum responsable i de proximitat i, alhora, poder 

explicar pràctiques concretes de consum i d’hàbits quotidians en la vida de les persones que 

contribueixin a mitigar l’emergència climàtica.  

 

La fira constarà de 35 casetes on es mostrarà projectes, entitats i serveis de prop de 60 entitats 

i empreses d’economia social i solidària que, ofereixen, un ampli ventall d’oferta d’artesania, roba 

i altres complements tèxtils, cultura, llibres, alimentació, joguines, cosmètica i benestar saludable 

i altres productes de petit regal.  
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Comptarà amb una cinquantena d’activitats dinamitzadores, orientades a la ciutadania i al públic 

familiar, amb propostes pràctiques per mitigar el canvi climàtic perquè “amb el consum 

responsable, fem una ciutat i un planeta habitable”. Les activitats s’esdevindran en dues 

ubicacions: una carpa/envelat ubicada al costat del monument a F. Macià i un espai ubicat a 

l’entrada sud del nucli central de la plaça: tallers, música, teatre per públic familiar, presentacions 

de llibres, activitats de reflexió i debat, etc.. 

 

Entre les activitats, que s’organitzaran: Eco vermut musical - Mostra gastronomica de productes 

ecològics, de proximitat i cooperatius” (Diumege 22 i 29 Desembre de 12 a 14h), Viure un Nadal 

#ZeroWaste(Diumenge 22 de desembre, de 18h a 20.30h), Mostra d'apps que revolucionaran el 

teu consum (Diumenge 22 de desembre, tot el dia), Desfilada de Moda Comunitaria i Marca 

Diambar, cooperativa diompcoop.(Dissabte 21, de 12h a 14h), Tarda literaria: presentació llibres 

+ recital. (Divendres 27, de 18h a 20.30h).  

La Fira estarà ubicada a la corona exterior de la plaça des del 20 de desembre al 31 de desembre. 

L’horari habitual serà d’11h a 20.30h i no obrirà els dies de Nadal i Sant Esteve. 

 

 

» “Millor adopta”  

Un any més l'Ajuntament de Barcelona, amb diverses entitats de protecció dels animals, dedicarà 

un espai a la Plaça Catalunya a promoure la tinença responsable i l’adopció dels animal del 

Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) així com a donar visibilitat i 

promoure la tasca que fan diferents entitats protectores d'animals.  

 

Per fer-ho, durant aquest dies, a la part nord de Plaça Catalunya es durà a terme el projecte "Per 

Nadal, millor adopta", amb desfilada de gossos en adopció, xerrades, activitats per  als infants, 

tallers d'educació en positiu, etc.. També hi haurà taules informatives per tal que  les entitats 

protectores d'animals que hi participen puguin explicar el que fan i promoure els objectius de 

protecció dels animals que compartim. 

 

 

» Tió gegant al Pla de la Catedral 
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Del 30 de novembre al 18 de desembre  

Caps de setmana i festius: de 10.30 a 13.30 i de 16.30 a 19.30 h 

Dies laborables: de 10.30 a 13.30 h 

Activitat per a infants menors de 12 anys per fer cagar el tió gegant de la Fira de Santa Llúcia. 

 

 

» 26a Diada de les Tradicions i Costums Nadalencs de 

Catalunya 

14 de desembre 

Avinguda de la Catedral 

11 h: Actuació de l'Esbart Català de Dansaires. 

12 h: Cercavila de la Carassa de Nadal amb l'actuació d’un grup de tabals i música tradicional. 

12.30 h: Lliurament del guardó de Firaire d'honor i espectacle de titelles "El Nadal de la caputxeta 

vermella" a càrrec de la Cia. Sebastià Vergés. 

13.30 h: Danses de Nadal amb l'Escola Som-hi Dansa. 

De 16.30 a 19.30 h: Tió Popular 

Organitza: Assoc. Fira Santa Llúcia 

 

» L’Esperit del Nadal 

El 14 de desembre a les 18h, el Palau de la Virreina serà el punt de sortida de l’espectacle per 

rebre l’Esperit del Nadal, organitzat per l’Associació de Pessebristes de Ciutat Vella. Després, 

acompanyat del seu seguici, farà la cercavila nadalenca visitant diferents pessebres fins arribar 

a la plaça de les Beates, on farà el seu ball, el pregó de Nadal i un espectacle de llums a la façana 

de La Casa dels Entremesos. 

 

 

» La Ciutat dels Somnis, Festival de la Infància  
La Fira de Barcelona torna a acollir La Ciutat dels Somnis, amb el suport de l’àrea de Drets 

Socials de l’Ajuntament de Barcelona. Un festival on els nens i nenes podran jugar a descobrir  

tot el que poden ser de grans, en els diferents espais d’una ciutat, on hi trobaran tota mena 

d’activitats relacionades amb els oficis i les professions. L’Ajuntament disposarà, com sempre, 

d’un estand dedicat a la participació dels infants a través de la simulació d’un saló de plens.  
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» L’Home dels Nassos 

El 31 de desembre a les 10 h farà la seva aparició a la plaça Beates l’Home dels nassos i  

l’acompanyarà un cercavila per acomiadar l’any des de La Casa dels Entremesos i amb el seguici 

d’animals de l’Arca de Noé i els tabalers Percúdium. Serà el 31 de desembre a les 10h a la plaça 

Beates. Organitza: Associació Arca de Noé i Associació de Festes de la plaça Nova 

 

 

» Cursa dels Nassos 

El 31 de desembre a les 17.30h començarà la Cursa dels Nassos, una de les curses més originals 

i festives del calendari, abans d’acomiadar l’any. Enguany, part del seu recorregut passa per 

Ciutat Vella. 

 

» El patge reial recollirà les cartes a l’Ajuntament i els carters 

reials al Pailebot Santa Eulàlia 
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Del 2 al 4 de gener, d’11 a 13.30h i de 17 a 19.30h, el patge del Rei Baltasar, rebrà a l’Ajuntament 

de Barcelona (plaça Sant Jaume) les nenes i els nens que vulguin fer arribar personalment les 

seves cartes als Reis Mags d’Orient. Així mateix, al Moll de la Fusta a bord del pailebot Santa 

Eulàlia els carters i les carteres reials també hi seran presents per recollir les cartes d’11 a 14h i 

de 16 a 19h.  

 

 

» La Fàbrica de Reis 
Del 27 al 4 de gener (exceptuant el 31 de desembre i l’1 de gener) obrirà portes La Fàbrica dels 

Reis d’Orient 2019 al recinte de Fabra i Coats, a Sant Andreu. Totes les joguines que es 

construeixen a la Fàbrica es faran a partir de peces màgiques molt diverses, que encaixen 

gràcies a l’energia de la imaginació dels infants i de les seves ganes de jugar.  
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La inventora de joguines és la cap de la Fàbrica de Reis i donarà la benvinguda als infants quan 

accedeixin a la zona del finestral on es veu la producció. Ella s’encarrega d’explicar als i les 

assistents el procés de fabricació de joguines. Com que el procés de creació de joguines funciona 

gràcies a la il·lusió i energia dels infants, la Inventora de Joguines demanarà als i les assistents 

aquesta força perquè la Fàbrica funcioni. La potència d’aquesta energia infantil es veurà reflectida 

en l’energiòmetre, que il·luminarà la torre al costat de la façana. La Inventora anirà acompanyada 

de la Volt i el Wat, que són les que ajuden a canalitzar l’energia de nens i nenes cap a 

l’energiòmetre. 
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» Cavalcada de Reis  

Ses Majestats els Reis d'Orient arribaran a Barcelona la tarda-vespre del 5 de gener 

acompanyats del seu tradicional seguici de criatures màgiques i dels carters reials preparats per 

recollir les últimes cartes de desitjos abans de la nit màgica. La vetllada començarà a les 16h al 

Moll de la Fusta, hora prevista en què arribaran Melcior, Gaspar i Baltasar. Després de la 

tradicional rebuda per part de l’alcaldessa, a les 18h començarà la Cavalcada, que farà un 

recorregut pels carrers del centre de la ciutat que s’allargarà fins a les 21h per acabar a l’avinguda 

Maria Cristina. 

 

 

 

Enguany la Cavalcada incorpora novetats i farà un salt important respecte a la d’anys anteriors 

amb la incorporació d’artistes de la ciutat i amb una aposta clara i decidida per les noves 

tecnologies, que recrearan espectacles molt plàstics i impactants. Les novetats conviuran amb 

les carrosses i seguicis de sempre i per suposat seran un acompanyament idoni per reforçar els 
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personatges emblemàtics de la nit més màgica de l’any: Melcior, Gaspar i Baltasar, la patge 

Estel, el patge Gregori, els Carters Reials, els xumeters, l’hora d’anar a dormir, les joguines i el 

carbó. També acompanyaran la Cavalcada, com cada any, els autobusos de betevé, el Turístic i 

les tradicionals caramel·leres que llançaran milers de caramels a tots els nens i nenes de la ciutat 

de Barcelona. 

 

 

» Activitats als districtes 

Més enllà de les activitats que la direcció de Comerç orgnanitza en els eixos comercials dels 

diferents districtes, la ciutat sencera acull desenes d’actes i activitats per celebrar el Nadal en 

cada un dels barris.  

 

 

 

Districte Ciutat Vella 
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SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA 

Tallers monogràfics de circ  

13, 20 i 27 de desembre, de 18 a 19 h 

Plaça dels Mestres Casals i Martorell 

Tallers d’acrobàcia i equilibris acrobàtics, per a infants de 8 a 12 anys. 

Inscripcions a encircantelbarri@gmail.com, Casal de Joves Palau Alòs i la botiga Papallona 

Circus. 

Organitza: Encircant el barri 

 

La Gran Cagada del Tió de la Plaça Comercial  

22 de desembre a les 10.30 h 

Plaça Comercial 

Tió gegant perquè els més petits rebin regals! 

Organitza: Districte de Ciutat Vella 

 

GÒTIC 

Concert de Nadal i xocolatada popular 

20 de desembre a les 18.30 h 

La Rambla, 99 

Concert de nadales tradicionals i xocolatada popular davant del Palau de la Virreina. Activitat 

gratuïta. 

Organitza: Amics de la Rambla 

 

Festa familiar amb l'Home dels Nassos 

31 de desembre a les 11 h         

Plaça del Vuit de Març 

Celebrem l’últim dia de l’any al costat de l’aqüeducte romà, farem tallers infantils, hi haurà 

animació amb música i ens visitarà l’Home dels Nassos. 

 

RAVAL 

Cercaviles de Nadal  

29 de desembre, d’11.30 a 14.30 h 

mailto:encircantelbarri@gmail.com
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Diversos carrers del Raval 

Cercavila de timbals i trompetes pel barri del Raval per fer entrega de les postals de Nadal a les 

corals veïnes i recollida de cartes als Reis Mags a la plaça del Pedró. Participen: SC Els Moderns, 

SC Els Amics, SC Rosa d’Abril i ACH Lo Picarol. 

Organitza: Coordinadora de Corals del Raval 

 

Racó de jocs  

3 de gener, de 10.30 a 13.30 h 

Plaça de Folch i Torres 

Recull de jocs per a infants i famílies, a càrrec de Comeet. 

Organitza: Districte de Ciutat Vella, en col·laboració amb el Casal dels Infants del Raval 

 

BARCELONETA 

Juguem a la Repla!  

22 i 29 de desembre i 5 de gener, de 10.30 a 13.30 h 

Plaça Poeta Boscà  

Espai de joc lliure i creatiu, a càrrec de Tata Inti. 

Organitza: Districte de Ciutat Vella. 

 

Nit de Llufes 

28 de desembre, de 20.30 a 22.30 h 

Diversos carrers de la Barceloneta 

Correfoc pel barri i mostra de foc a la plaça del Poeta Boscà. 

Organitza: Diables de la Barceloneta 

 

Districte Eixample 

• Mostres de Jocs i Joguines de l’Eixample 

Del 16 de desembre de 2019 al 3 de gener de 2020, de dilluns a divendres. 

Del 16 al 20 de desembre de 16.30 a 19.30 h 

24 i 31 de desembre d’11 a 13.30 h 

23, 27 i 30 de desembre i 2 i 3 de gener d'11 a 13.30 h i de 16.30 a 19.30 h 
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Els Casals Infantils del Districte de l'Eixample s'omplen de jocs i joguines perquè les 

famílies amb infants de 0 a 12 anys disposin d'un espai on poder compartir una estona de 

joc, tot descobrint i experimentant les últimes novetats lúdiques i educatives del mercat, així 

com els jocs més clàssics. 

La Mostra vol promoure un consum crític i responsable de jocs i joguines amb 

l'assessorament de professionals, especialment indicat en el període nadalenc, així com 

transmetre la igualtat de gènere. 

Els espais lúdics i d'activitat estan distribuïts per grups d'edat atenent a les necessitats dels 

infants i les seves famílies i a la tipologia dels jocs: psicomotricitat, construcció, jocs de 

taula, espai multimèdia... 

 0-3 anys: infants acompanyats d’una persona adulta 

 4-7 anys: infants i famílies 

 8-12 anys: infants i famílies 

També podreu participar en activitats complementàries com espectacles, tallers, jocs 

cooperatius. 

Informació general 

• Aforament limitat 

• Preu: 1,20 € per infant i sessió 

• Els infants han de venir acompanyats d’una persona adulta 

• L’accés a les activitats està inclòs en el tiquet de la mostra 

• Totes les activitats tenen places limitades 

CASAL INFANTIL FORT PIENC 

16a edició de "JUGA I TRIA"  

Pl. Fort Pienc, 4-5  

Tel: 93 232 78 27 

Web: www.fortpienc.org/el-casal-infantil 

 

CASAL INFANTIL COTXERES BORRELL 

"AQUÍ ES JUGA" 

C/ Viladomat, 2-8  

Tel: 93 324 83 50 

Web: cotxeresborrell.net/casal 
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CASAL INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA 

"JUGO, JUGUES... JUGUEM?" 

C/ Provença, 480  

Tel: 93 450 89 17 

Web: www.ccsagradafamilia.net/infancia 

 

CASAL INFANTIL URGELL  

“EL JOC D'URGELL” 

C/ Comte d’Urgell, 145-147  

Tel: 93 453 64 80 

Web: www.ccurgell.cat/casal-infantil 

 

 

Districte Sants –Montjuïc 

 Cavalcada del Pare Noel 

Diumenge 15 de desembre de 2019, de 18 a 20.30 h  

Recorregut pel carrer de Sants 

 

 Pessebre Vivent de la Marina 

Dissabte 14 de desembre de 2019, de 18 a 20.30 h 

Jardins dels Drets Humans 

 

 Pau sense Treva 

Del 27 de desembre de 2019 al 5 de gener de 2020 

CC Casinet d’Hostafrancs (del 27 al 30 de desembre) i Cotxeres de Sants (del 2 al 5 de gener) 

 

 Arribada de la Patge Reial Estel al Poble-sec 

Dissabte 4 de gener de 2020, de 18.30 a 21.30 h 

19 h Cercavila pels carrers del Poble-sec següent: Vila i Vilà, Palaudàries, Piquer, Nou de la 

Rambla, Vila i Vilà, Roser, Blai, Margarit, Magalhaes, Sortidor, Magalhaes, Mare de Deu del 

Remei, Grases. Final a Pl. Santa Madrona. 
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Un cop acabat el recorregut, la patge recollirà les cartes per als Reis Mags de l’Orient a la 

plaça Santa Madrona de 20 a 21.30 h. 

 

 

Districte Les Corts 

- Encesa de llums: 28 de novembre a partir de les 17.30 h (Plaça Comas). Xocolatada i 

taller infantil a càrrec de l’eix comercial Sants-Les Corts. Espectacle i encesa de llums.  

- Trobada de corals: 1 de desembre a les 17.30 h (Monestir de Pedralbes). Concert 

d’hivern amb les corals: Coral Concòrdia, Coral Escola Lavínia, Coral l’Espiga de les Corts, 

Coral Quòrum i Orfeó de les Corts. 

- Cavalcada de Reis: 5 de gener. 17 h – Rebuda dels Reis. 18 h – Inici de la cavalcada. 

Enguany els Mags d’Orient seran rebuts a les Corts per la Lila, una nena africana que 

prové del mateix origen que Baltasar, el Txang, un nen asiàtic que prové del mateix origen 

que el Gaspar i la Florència, una nena europea que prové del mateix origen que el Melcior. 

Entre danses i cançons rebran els tres Mags d’Orient que recolliran les cartes dels nens i 

pujaran al balcó per rebre el pa, la clau i la sal. Recorregut: pl. Comas, Joan Güell, trav. de 

les Corts, Vallespir, pg. Sant Antoni, Galileu, Can Bruixa, Joan Güell i jardins de Can 

Mantega. Associació Cultural Vallespir 

- Concert d’Any Nou: 12 de gener a les 18.30 h (Auditori AXA). A càrrec de l’Orfeó de les 

Corts i la Coral Quòrum. Reserva d’invitacions a: comunicaciolescorts@bcn.cat fins al 9 de 

gener a les 14 h. 

 

 

Districte Sarrià – Sant Gervasi 

Acte de descoberta del disseny dels aparadors de Sant Gervasi. 

Dijous 28/11/2019, a les 18h. 

Lloc de trobada: C/Arimón, 7. 

 

Concert de gospel al Turó Parc (teatret): Sant Gervasi Gospel Friends. 

Diumenge 15/12/2019, a les 12h. 

 

 

mailto:comunicaciolescorts@bcn.cat
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Cavalcada de Reis Mags a Sarrià 

Diumenge 5/01/2020 

Recollida de cartes 

15.00 h Plaça del Consell de la Vila. 

Recepció Reis a Sarrià 

18.00 h Plaça del Consell de la Vila 

Cavalcada 

19.00 h. Sortida c. de Sant Joan Bosco, 7. 

 

 

Districte Gràcia 

Actes destacats Nadal 

·Els Pastorets (fitxa) 

·Mercat de Nadal Coll Amunt (fitxa) 

·  Ruta arbres Nadal sostenible (fitxa) 

·NADALÀCTIC:  

Dinamització de les activitats de Nadal en el marc de l'activitat infantil i familiar "Nadalàctic" 

a la pl. del Sol, que tindrà lloc els dies 27,28, 29 i 30 de desembre, de 10 a 14 i de 16 a 20h, 

i el 31 de desembre només al matí de 10 a 14h. L'activitat consistirà en Tallers creatius (9 

tallers diferents) +Espai nadons + Racó de jocs de taula i jocs gegants de fusta + Quiosc de 

Jocs + Punt d'Informació; així com espectacles i tallers paral·lels. 

·CANT DE LA SIBIL.LA. Una de les demostracions culturals més antigues de Catalunya. 

Precedeix la missa del Gall, acompanyada pel cor de l’Orfeó Gracienc. Parròquia Santa 

Maria de Gràcia. 23.30 h 

·CAVALCADA DE LES CARTERES REIALS. 4 GENER, DE 18 A 21 H. Recorregut: de 

Jardinets de Gràcia a pl. Vila. Organitza: Fundació Festa Major de Gràcia 

· CAMPANYA RECOLLIDA DE JOGUINES COLL – VALLCARCA. Punts de recollida: 

Esplai Sant Jordi i Centre Cívic del Coll 

 

Districte Horta-Guinardó 

 Cavalcada de Reis a Horta-Guinardó 
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Diumenge 5 de gener de 2020, a les 18 h (hora per confirmar) 

Recorregut: Sortida de la comitiva reial del Mercat del Carmel, seguint pels carrers Llobregós, 

Pantà de Tremp i Dante. La comitiva segueix pels carrers Dante i Baixada de la Plana. Cap a 

les 19 hores seguirà el recorregut de la Cavalcada des del carrer Tajo cap al passeig Maragall. 

La comitiva avançarà per aquesta via fins arribar, aproximadament a les 20 hores, al carrer 

Mascaró, donant-se per finalitzada la Cavalcada. 

 

 

Districte Nou Barris 

 REBUDA PATGES DE SM ELS REIS MAGS DE L’ORIENT 

Dissabte 28 de desembre, de 18 a 21 h 

18 h Sortida en cercavila de la Seu de la Fundació Procat 

19 h Arribada a la Haima Reial i recollida de cartes 

Amb cercavila i haima 

Org. Centre Cultural Els Propis i Fundació Procat 

Pl. Major de Nou Barris 

 CAVALCADA DE REIS DEL DISTRICTE 

Diumenge 5 gener 

17.30 h Arribada en tren dels Reis d’Orient, a l’estació de Torre Baró 

18 h Espectacle de rebuda als Reis, a la plaça Major de Nou Barris 

19.15 h Cavalcada 

Recorregut: Via Favència, Via Júlia, pl. de la República, pg. Verdum, c. Dr. Pi i Molist, pg. 

Fabra i Puig, av. Meridiana 
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 GUARNIMENT DE L’ARBRE DE NADAL I ESPECTACLE MUSICAL  

19 de desembre, 17 h 

Guarniment dels dos arbres de nadal amb material reciclat elaborat per entitats de persones 

amb discapacitat, persones grans i dones del Districte. 

En el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 

Espai accessible per a persones amb mobilitat reduïda i servei interpretació en llengua de 

signes.  

Organitzen: Consell sectorial de persones amb discapacitat, consell de gent gran del Districte 

i consell de feminisme del Districte 

Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 

 

Districte Sant Andreu 

Fabrica de Reis d’ Orient 2019 

27,28,29 i 30 de desembre 2019 , 2,3 i 4 de gener 2020 de 17 a 21 h 

Recinte Fabra i Coats 

Viu la màgia dels Reis d’Orient abans que arribin. Descobreix la feina que fan per construir els 

Regals que arribaran la nit del 5 al 6 de gener.  

Organitza: Districte de Sant Andreu 

 

Cavalcada de Reis de Trinitat Vella 

Diumenge 5 de gener a les 18.30 h 

Inici a la Casa de l’Aigua i final a la Plaça de la Trinitat 

Celebració de la Cavalcada de Reis al barri de la Trinitat Vella, en la qual es realitzarà una 

recorregut pels carrers del barri i finalitzarà a la Plaça de la Trinitat, en la qual els infants podran 

entregar la carta i fer-se fotografies amb els tres Reis d’Orient.  

 

Casalet de Nadal 

23,27 i 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener de les 17.30 a les 19.30 h 

Casals de Baró de Viver, Bon Pastor i Trinitat Vella.  

Si no saps què fer durant les fredes tardes de Nadal, vine al Centre Cívic on trobaràs tallers de 

manualitats, contacontes, música, jocs i molt més! 

Inscripcions:  
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Casal de Baró de Viver pg. de Santa Coloma, 110. De dilluns a divendres de 16 a 20 h. 

Ciberaula del Casal de Bon Pastor. Passeig de Mollerussa, 1. De Dilluns a divendres de 16 a 

20h 

Centre Cívic de Trinitat Vella c. de Foradada, 36. De dilluns a dijous de 16 a 20 h. 

 

Festa del Nadal 

Dissabte 21 de desembre a les 11 i a les 18 h.  

Casal de Barri del Congrés i els Indians 

Celebració del nadal amb entitats del Casal, obert a tots els usuaris i usuàries. A les 11, hi haurà 

dansa spin, un espectacle de dansa infantil. A les 18, tindrem Varietés, un espectacle de gags 

musicals. 

Organitza: Casal de barri Congrés-Indians 

 

Pessebre vivent del barri de Navas 

Diumenge 22 de desembre de 17.00 a 20.00 h 

Centre Cívic Navas 

El barri de Navas es vesteix de Nadal amb la celebració del tradicional Pessebre Vivent 

organitzat per l’Associació de veïns i veïnes del barri de Navas. 

Organitza: Associació de Veïns i Veïnes del barri de Navas 

 

Festa de Nadal 

Divendres 20 de desembre a les 17.30 h 

Espai Jove Garcilaso 

Mostra dels projectes que s'han fet al llarg d'aquest trimestre, entre ells els espots de la Tardor 

Solidària. A més a més, es farà el concurs "Tu garci me suena". 

Organitza: EJ Garcilaso i Servei de Dinamització Juvenil. 

 

 

Districte Sant Marti 

Ara ve Nadal al Poblenou 

14 de desembre del 2019 De 10 a 20.30 h 

Gratuït 
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Fira de Nadal (de 10 a 20 h) amb parada de ramets de Nadal, Tallers per a la Marató, tallers 

infantils, paradetes d’artesans i Cagatió. Plantada de les Figures de la Cercavila (10 h), Cercavila 

de Bestiari de Nadal (12 h), concert i rondallaire (18 h), xocolatada amb melindros (19.30 h), 

espectacle sobre la mort i el renaixement del Fènix (20 h). 

 

Es tracta d’una fira d’artesans i d’entitats amb tallers i activitats del cicle nadalenc. definint de 

què es tracta (Fira, taller,  jocs, pessebre, cavalcada, animació, espectacle, recorregut, visites, 

concert..) 

 

Lloc: Rambla del Poblenou, rotonda del Casino l’Aliança del Poblenou, entre els carrers Llull i 

Doctor Trueta 

 

Entitat col·laboradora: Colla del Drac del Poblenou. Hi col.labora l’orxateria El Tio Ché, la 

pastisseria Triomf i l’Ajuntament de Barcelona (Districte de Sant Martí). 

Web: dracpoblenou.cat 

 

Cavalcada de Reis a l’Eix Prim 

Diumenge 5 de gener, de 17 a 22 

Desfilada dels Reis Mags d’Orient amb carrosses i els seus ajudants, els patges, pels barris del 

Besòs i el Maresme i de la Verneda i la Pau. 

Lloc: Des de la plaça del Fòrum fins a la plaça de la Palmera de Sant Martí, passant per la rambla 

de Prim. 

Coordinadora d'Entitats de la Verneda Vern i Coordinadora Eix Prim 

 

Matí Infantil de Nadal (espectacle familiar i cagatió popular). 

Diumenge 15 de desembre de 2019 De 12 a 13.30 h 

Lloc: A l’Auditori Sant Martí i a la Plaça d’Angeleta Ferrer (davant de l’Auditori) 

Web: http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/auditorisantmarti/p/32700/mati-familiar-de-nadal-el-

trencanous 

 

Descripció:  

El Trencanous 

http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/auditorisantmarti/p/32700/mati-familiar-de-nadal-el-trencanous
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/auditorisantmarti/p/32700/mati-familiar-de-nadal-el-trencanous
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A l’Auditori Sant Martí, a les 12 h  

Espectacle recomanat per edats de 0 a 6 anys. Durada, 40 minuts. 

Una dramatització a càrrec de la Cia. Sàndal Produccions d’aquest conte clàssic de la literatura 

infantil escrit per l’alemany Ernst T. A. Hoffmann a principis del segle XIX. La història tracta sobre 

la nova joguina que la jove Marie Stahlbaum rep la Nit de Nadal, el Trencanous, que cobrarà vida 

i, després de derrotar el Rei Ratolí en una dura batalla, la portarà a un regne màgic poblat per 

ninots. L’adaptació de Sàndal Produccions es basa en l’edició traduïda per Josep Palet. 

 

Cagatió popular 

A la Plaça d’Angeleta Ferrer 

En acabar la funció sortirem a la plaça, davant de l’Auditori, per fer cagar el Tió de Nadal entre 

tota la mainada. 

Lloc: Centre Cívic Sant Martí i Auditori de Sant Martí 

 

Trenet de Nadal de l’Eix Clot, recorregut pel barri 

21,22,23,27,28,30 desembre i 2,3,4 gener. 

matí d'11 a14 h i per la tarda de 17 a 20.00 h. 

Web: Eixclot.cat 

Descripció: Es tracta d’un tren sense via que circula pels carrers dels barris del Clot i Camp de 

l’Arpa, vinculat als espais amb forta presència de comerç 

Lloc: Eix Clot 

 

 

 


