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Nadal 2012. Un compromís amb la solidaritat 
 

» L’Ajuntament organitza diverses accions per fomentar el 

compromís solidari de la ciutadania amb la participació d'entitats 

del Tercer Sector   

 

» El Portal de l’Àngel recuperarà un gran avet de Nadal com el mític 

arbre de Can Jorba. Més 300 carrers estaran il·luminats 

 

» El pessebre de la Plaça Sant Jaume, la cavalcada de Reis i altres 

activitats tradicionals organitzades per l' Institut de Cultura, actes 

destacats durant les festes 

 

» El comerç, les fires, i altres activitats lúdiques també seran 

protagonistes del  Nadal barceloní 
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NADAL 2012. UN NADAL PER COMPARTIR 
 
 

 Aquest Nadal Barcelona posarà l’accent en el valor de la solidaritat, en la necessitat 
d’implicar-nos amb els problemes que estan patint moltes persones per culpa de la 
crisi. Amb la participació de les entitats del Tercer Sector, l’Ajuntament organitza 
diverses accions per fomentar l’esperit solidari entre la ciutadania 

 

 Es durà a terme una campanya de recaptació de fons adreçats a diferents projectes 
solidaris amb la venda d’una polsera que lluirà el “galet solidari” 
 

 Els Jardinets de Gràcia acolliran una fira solidària per vendre els productes que 
realitzen diferents entitats  

 

 
 
Barcelona es prepara ja per rebre el Nadal. Tots els departaments municipals implicats, 
així com els districtes, amb la col·laboració de comerciants, empreses i entitats, s’han 
coordinat per posar a punt la decoració i la il·luminació, així com la celebració dels actes 
tradicionals i de les activitats lúdiques.  
 
Enguany l’Ajuntament posa l’accent en la necessitat de ser solidaris amb les persones 
que ho passen malament en moments de crisi com els actuals. Aquest és doncs l’eix 
central de la campanya de Nadal 2012 a Barcelona, amb un seguit d’activitats que 
mostraran com treballen les entitats i que tractaran d’implicar a la ciutadania en l’objectiu 
de ser solidaris amb aquells que passen per moments de dificultat. 
 
Amb aquesta finalitat, s’organitzarà una Fira solidària d’economia social per vendre els 
productes que fan diferents entitats en l’àmbit de la inserció sociolaboral i s’impulsaran 
accions per recaptar fons amb l’objectiu de destinar-los a aquestes organitzacions. 
 
L’Ajuntament vol que aquest sigui un Nadal per compartir. 
 

» Nadal solidari 

 
Barcelona és una ciutat solidària. Prova d’això són les nombroses entitats i els voluntaris 
que diàriament treballen amb col·lectius vulnerables que, en època de crisi, són les 
persones que més pateixen. L’Ajuntament de Barcelona, impulsor de polítiques per la 
inclusió social, vol aprofitar el Nadal per posar en valor tota aquesta feina i estimular el 
compromís solidari dels ciutadans. 
 
Amb aquest objectiu es promouran un seguit d'accions solidàries. 
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L'Ajuntament posarà en marxa una campanya específica per un Nadal compartit i per tant 
solidari. Serà una campanya amb la participació d’ entitats i agents socials per 
promocionar els valors solidaris. 

 
» Recaptació de fons. El galet solidari 

 
Durant el Nadal s’organitzaran diverses accions per recaptar diners i destinar-los a les 
entitats socials que desenvolupin activitats orientades a la gent gran i en l’àmbit de 
l’alimentació que es vehicularan a través de la Federació Catalana del Voluntariat. 
 
El producte que es posarà a la venda serà una polsera amb el símbol del galet (el “galet 
solidari”), que es vendrà a 2 euros a través dels principals diaris, de la Fundació 
Barcelona Comerç a través de les botigues dels seus eixos comercials, a les oficines de 
Turisme Barcelona i als Mercats a través de les parades que hi vulguin participar. 
  

        
  

» Fira d’economia social als Jardinets de Gràcia 
 
Els Jardinets de Gràcia acolliran un fira de Nadal solidària, organitzada per l’Ajuntament 
on les entitats que treballen en la inserció laboral puguin vendre els seus productes i tota 
la tasca que fan. Els productes que s’exposaran seran d’elaboració pròpia (manufactures, 
jocs, confecció tèxtil, fusteria, agricultura ecològica, artesania, alimentació, edició, etc). 
 
La campanya vol posar en valor el que fa tota la ciutat (ajuntament, entitats socials i de 
voluntariat) i potenciar-ho; i a la vegada estimular el compromís ciutadà mitjançant les 
entitats de la ciutat. Serà per tant un espai de difusió i sensibilització de la tasca que 
realitzen les entitats de Barcelona. 
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La Fira estarà oberta del 15 al 23 de desembre d’ 11 a 21 hores. 
 

» La imatge del Nadal solidari 
 
Enguany amb la imatge, els cartells, les banderoles i anuncis que recullen els actes de 
Nadal a Barcelona es volen transmetre els valors solidaris i les tradicions del Nadal a la 
nostra ciutat.  
 
Les il·lustracions estan realitzades per nens o joves de diferents entitats d’inserció social o 
de persones amb discapacitat. Els dibuixos representen les diferents temàtiques del Nadal 
barceloní. 
 
La lletra d’Anna Vives 
 
La grafia és obra d’Anna Vives,  una noia amb síndrome de Down, que ha creat la seva 
pròpia tipografia de lletra disponible per escriure en qualsevol processador de textos, com 
el Word. L’objectiu d’aquesta iniciativa de l’Anna, que també vol representar el col·lectiu 
de persones discapacitades, és aconseguir difondre i potenciar els valors associats de la 
lletra: la igualtat social i la importància del treball en equip sumant capacitats. 
 
L’Anna va començar a treballar la seva lletra amb un equip de persones al setembre del 
2011 aconseguint, un any més tard, la seva digitalització alfabètica apta per escriure en 
qualsevol ordinador. La iniciativa és de la Fundació Itinerarium a la qual pertany, creada 
per Narcís VIves el 2010 amb la finalitat  de promocionar el treball col·laboratiu i en xarxa 
en el món educatiu  (http://www.annavives.net/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.annavives.net/
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» Campanya de voluntariat 
  
Aquest Nadal també es duran a terme accions per promocionar el voluntariat com a 
expressió del compromís social i de solidaritat per tal de contribuir al benestar social de la 
població. 
  
La campanya de comunicació donarà suport a la campanya ja existent de Suma’t a les 
ONG socials de la Taula del tercer Sector. Estarà vigent al llarg d’un mes i començarà el 
dia 27 de novembre.  
 

» Saló de la Infància 
  
L’estand de l’Ajuntament al Saló de la Infància centrarà l’atenció en la solidaritat, en els 
valors socials i en els drets dels infants a partir de la participació dels nenes i nenes i de 
les famílies que assisteixin al saló amb activitats esportives i lúdiques. A més 
es  fomentarà la capitalitat de Barcelona com a ciutat de l’esport, amb la participació del 
Mundial de Handbol i el Mundial de Natació i tota una sèrie d’activitats dinàmiques, 
educatives i lúdiques proposades per l’Ajuntament sota el lema “L’esport ens fa més 
grans”. 
 

» Cursa dels Nassos 
 

Una part de la recaptació de la cursa anirà destinada l’Associació Pallapupas-Pallassos 
d’Hospital. Els Pallapupas són pallassos professionals amb formació mèdica que treballen 
juntament amb l’equip sanitari per tal que qui passi per una malaltia pugui tenir una 
experiència positiva que el pugui fer millor persona. 
 
La Cursa dels Nassos se celebrarà el dia 31 de desembre. La sortida és a les 17:30 hores 
al carrer de la Selva de Mar. La cursa és oberta a tots els ciutadans i ciutadanes. 
 

» Barcelona il·luminada 

 
Un dels elements més destacats del Nadal barceloní és la il·luminació dels carrers. Una 
acció que es fa amb la complicitat dels comerciants. Enguany l’encesa s'avança respecte 
l'any passat: tindrà lloc el dia 22 en un acte presidit per l’alcalde a l’eix comercial de Creu 
Coberta.  
 
Els llums de Nadal al carrer estaran encesos fins el 6 de gener.  L’horari d’encesa serà 
divendres i dissabtes de 18:00 a 24:00; de diumenge a dijous de 18:00 a 23:00 i els dies 
24, 25 i 31 de desembre, a més del 5 de gener,  de 18:00 a 01:00. En total, 252 hores. 
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S’il·luminaran 390 trams de carrer (90 més que l’any passat). En total, Barcelona 

comptarà amb 77 km (10 més que la campanya anterior) de trams il·luminats per Nadal, 

amb una potència de 756 KW.  

 
Hi haurà canvi canvis de disseny a Diagonal i Gran de Gràcia i s’han fet rotacions de llums 
entre carrers i es tornaran a veure els “ametllers” de la Pl. Catalunya. 
 
Els galets gegants de Nadal il·luminats es col·locaran en grups de 3 ó 4 a la Rambla 
Catalunya. En total hi haurà 26 galets. 
  

 

 
» Torre Agbar celebra el Nadal 

 
La Torre Agbar vol afegir-se a l’encesa de 
llums amb una animació  amb motius que 
respirin l’aire d’aquestes festes.  La Torre es 
vestirà de l’Estel de Nadal i es transformarà 
en un majestuós arbre de Nadal que oferirà 
una decoració amb un joc de llums i colors 
característic d’aquestes festes. El vespre del 
dia 22 de novembre l’animació s’anirà repetint 
cada 5 minuts d’una manera rotativa, i 
entretant es podrà veure la Torre com un gran 
arbre de Nadal. L’animació funcionarà durant 
totes les festes. 
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» Pista de gel 

 
La plaça Catalunya acollirà per segon any consecutiu la pista de gel promoguda per la 
Fundació Barcelona Comerç. Una atracció nadalenca d’èxit que enguany incorpora 
millores tècniques i novetats. 
 
Exhibicions d’esports d’hivern 
 
L’Oficina Tècnica de la Candidatura Barcelona-Pirineu 2022 s’ha coordinat amb la 
Federació Catalana d’Esports d’Hivern i la Federació Española de Deportes de Hielo per a 
omplir d’activitats esportives la pista de gel de plaça Catalunya. L’objectiu és apropar les 
diferents modalitats d’esports de gel als barcelonins i barcelonines, aprofitant l’afluència 
de públic a la pista. Així, s’han programat diverses exhibicions, en grup o individuals, de 
les diferents disciplines esportives que es poden practicar a una pista de gel, com el Short 
Track, el patinatge artístic, l’hoquei gel, el cúrling i l’skeleton, amb la participació tant de 
professionals com de grups infantils. 
 
Algunes de les exhibicions aniran a càrrec dels millors professionals de les disciplines, 
com Javier Fernández, el millor patinador de l’estat espanyol, o Sara Hurtado i Adrià Díaz 
Fernández, la primera parella de dansa sobre gel. 
 
La inauguració de la pista tindrà lloc el 21 de novembre i estarà oberta al públic del 22 de 
novembre al 7 de gener en horari de 10:00 a 21:00 hores. 
 

» Avets 

 
La ciutat lluirà un conjunt d’avets cedits pels Cultivadors d’Arbres de Nadal Associats de 
Catalunya (CANAC) amb el patrocini de l’empresa TOUS que també assumirà el seu 
trasllat, la seva instal·lació i el seu guarniment. Serà un dels elements més destacats per 
recrear l’ambient nadalenc a la ciutat. 
 
Els avets es distribuiran per tots els districtes. El Portal de l’Àngel recuperarà un gran avet 
de Nadal, rememorant el mític arbre dels magatzems de  Can Jorba.  
 
Els avets han estat cultivats especialment per la CANAC, l’associació de Cultivadors 
d’Arbres de Nadal Associats de Catalunya (CANAC).  
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UBICACIÓ AVETS ALS DISTRICTES 
 

 Ciutat Vella: Plaça Salvador Seguí 
 Eixample: Plaça Fort Pienc, Avda. 

Gaudí i Passeig de Gràcia 
 Sants: Mercat Hostafranchs 
 Les Corts- Plaça Comes i Diagonal 

amb Numància 
 Sarrià: Turó Parc 
 Gràcia: Plaça de la Vil·la i Jardinets 

de Gràcia 
 Horta: Mercat d’Horta 
 Nou Barris: Plaça Nou Barris 
 Sant Andreu: Plaça Orfila 
 Sant Martí: Mercat del Clot 

  

» A la Font Màgica també és Nadal 

 

La Font Màgica de Montjuïc se suma a la celebració del Nadal a Barcelona amb 
l’espectacle d’aigua i llum, s’escoltarà una selecció de nadales clàssiques i actuals com 
ara El desembre congelat, A Betlem me’n vull anar, Fum, fum,fum; El Nadal més tropical... 
entre d’altres, interpretades per músics i grups tan coneguts i actuals com poden ser Santi 
Arisa, Pau Riba, La locomotora negra, Manel, Josep Punti, Joan Miquel Oliver i Gossos 
 
Els passis de la font màgica amb nadales són els dies 7, 8, 14, 15, 21, 22, 25, 26, 28, 29 
de desembre 2012 i 1, 4 i 5 de gener de 2013. 
 

» Shopping. Campanya internacional 

 
El shopping, que ja esdevé en certes èpoques de l’any un 40% de la despesa total en 
targeta de crèdit del turista a la capital catalana, es converteix en el principal protagonista 
de la campanya online que ha organitzat Turisme de Barcelona per a aquest Nadal a un 
total de set països europeus, en col·laboració amb el Gremi d’Hotels de Barcelona i amb 
el suport de l’Ajuntament. La campanya, iniciada oficialment el 5 d’octubre, s’allargarà fins 
al proper 15 de desembre i pretén consolidar la ciutat com a destinació de compres 
nadalenques. Es desenvolupa a través de diferents tipologies de banners i a xarxes 
socials amb promocions d’estada a al ciutat.  
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A més de l’augment del nombre de botigues participants, que s’acosten a les 150 en 
aquesta edició, sumant els eixos i dels centres comercials, una altra novetat que 
s’introdueix aquest any és l’entrada, per primer cop i de la mà d’AN Grup, del sector de la 
restauració (amb un total de 20 restaurants). 
 
 

» Fires de Nadal 

Les fires també ocupen un lloc destacat durant aquestes festes.  
 
La Fira de Santa Llúcia s’obrirà el 25 de novembre fins el 23 de desembre amb 283 
parades. Es tracta de la fira més antiga de les que se celebren a Catalunya, amb 226 
anys d’història, única a Europa per les seves característiques el seu caire artesanal. 
 
Com cada any, se celebra també la fira de Nadal a la plaça de la Sagrada Família. 
Enguany les 99 parades obriran del dia 30 de novembre al 23 de desembre de 10 a 22 
hores. 
 
Del 20 de desembre al 6 de gener tindrà lloc la fira de reis de la Gran Via  
 
 

» Nadal és tradició 

A la densa oferta cultural habitual de Barcelona se sumen propostes específiques per 
aquestes dates: fires, concerts, obres de teatre, pessebres, la Cavalcada, etc. Algunes es 
concentren al centre de la ciutat, com ara la Fira de Santa Llúcia i el Pessebre de la Plaça 
Sant Jaume, però hi ha activitats arreu de la ciutat. 
 
Bona part de les propostes estan pensades per al col·lectiu dels infants, però la major part 
són de caràcter familiar i adreçades a totes les edats. Aquestes  
 

El pessebre de la Plaça Sant Jaume 
 
L’Ajuntament de Barcelona ret homenatge al diorama de pessebre en el centenari de la 
seva creació l’any 1912 per Antoni Moliné. Una tècnica que crea la il·lusió òptica d’una 
representació corpòria en tres dimensions. 
 
A l’interior de tres esferes resplendiran les escenes més emblemàtiques del Nadal. El 
valuós patrimoni pictòric del paisatgisme català inspira els espais. 
 

- L’Anunciació, en un pati a l’estil de Santiago Rusiñol. 
- L’arribada dels Reis de l’Orient per mar, inspirada en Ramon Martí Alsina. 
- El Naixement, en un racó ombrívol, amb el caliu propi de Joaquim Mir. 
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Les delicades figures són de la centenària fàbrica d’imatgeria religiosa que van fundar 
Joaquim Vayreda, pintor i creador de l’escola del paisatge d’Olot, i el seu germà Marià, 
també pintor i escriptor.  
 
Del 26 de novembre de 2012 al 6 de gener de 2013 de 10 a 21 hores, cada dia, 
ininterrompudament 
 

» 150 anys de pessebrisme associatiu a Barcelona i 100 anys del 
diorama 

 
L’any 2013 es commemoren els 150 anys de l’Associació de Pessebristes de Barcelona: 
es va crear el 1863. Els actes s’inicien aquest Nadal del 2012, coincidint amb la invenció 
de la tècnica del diorama a Catalunya, una tècnica que ha estat molt conreada i ha dut el 
nom de la nostra ciutat a molts indrets del món. Per això els diorames tindran un especial 
protagonisme el Nadal d’enguany a Barcelona. A les seus dels Districtes de la ciutat hi 
haurà diorames que es podran visitar. D’altra part, els pessebres de Nadal de la ciutat 
alemanya de Colònia són dedicats aquest anys a Barcelona; des de Barcelona es faran 
arribar a la ciutat de Colònia una quinzena de diorames.  
 
L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut de Cultura, dóna suport als nombrosos 
actes que se celebren amb motiu dels150 anys de pessebrisme associatiu de Barcelona, 
entre els quals destaquen pessebres, exposicions, el tradicional concurs de pessebres 
entre les escoles de la ciutat i entre els casals de gent gran de la ciutat. 

 
» Exposicions vinculades a la celebració: 

 
Exposició “Talarn, l’Orient al pessebre” 
 
Un conjunt d’excel·lents peces de pessebre orientalista realitzades per Domènec Talarn 
es podran veure a la galeria del pati de l’Ajuntament. El nom de Domènec Talarn (1812-
1902) està estretament lligat a la tradició del pessebrisme: va ser fundador i membre actiu 
de la primera associació de pessebristes del món, la de Barcelona, constituïda l’any 1863. 
Talarn, a més de crear figures de pessebre, muntava cada any, per Nadal, a l’aparador 
del seu taller, uns extraordinaris pessebres que molts barcelonins anaven a veure amb 
gran admiració.  
 
Com a escultor i pessebrista, Domènec Talarn, de qui enguany se celebra el bicentenari 
del seu naixement, representa l’eclosió de l’orientalisme historicista amb un barroquisme 
efectista i personal que a més d’un fa recordar les obres del pintor Fortuny.  
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Les peces que s’exposaran a l’exposició “Talarn, l’Orient al pessebre” pertanyen al Museu 
Etnològic de Barcelona, centre que compta amb una de les millors col·leccions de figures 
de pessebre dels segles XVIII, XIX i XX. 
 
Del 27 de novembre de 2012 al 6 de gener de 2013 d’11 a 20 hores, cada dia, 
ininterrompudament 
 
 
Exposició “Pessebres del món. Cultura, art i tradició” 
 
Aquesta exposició que tindrà lloc a La Seca entre l’1 de desembre i el 3 de febrer acull 
nombrosos pessebres de tot el món. Hi ha un espai dedicat a la figura d’Antoni Moliné 
(1880-1963) , a qui s’atribueix l’origen la tècnica del diorama. La mostra és organitzada 
per la Federació Catalana de Pessebristes i per l’Associació de Pessebristes de 
Barcelona, amb el suport de l’Institut de Cultura de Barcelona.  
 
Exposició “Pessebres al Monestir” 
 
El Museu-Monestir de Pedralbes acull una exposició de diorames i un pessebre popular.  
L’exposició de diorames es pot visitar tot l’any i el pessebre popular del 22 de desembre 
del 2012 al 2 de febrer del 2013.  
 
Exposició de pessebres a la Pia Almoina 
 
Com cada any, el monument de la Pia Almoina, situat al cor del barri gòtic barceloní, 
organitza una exposició de pessebres. El qui la visiti trobarà pessebres realitzats per Lluís 
Alabern, Pere Boixadera, Jordi Capella, Maria Teresa Clanxet, Joan Costa, Santiago 
Devroyé, Fra Gilbert Galceran, Ramon Pedrosa, Francesc Periu, Josep Petit, Joan M. 
Rius, Alba Teresita Rojas, Josep Solé i Antonio Sazatornil. Aquesta exposició es podrà 
veure de l’1 de desembre al 13 de gener.  
 
Exposició de pessebres a l’Església de Betlem 
 
Des de fa cinquanta anys l’Església de Betlem, situada a la Rambla barcelonina, acull una 
exposició de pessebres. Aquest any el qui la visiti trobarà diorames realitzats per 
Francesc Romagosa, Agustí Térmens, Joan M. Rius i Antonio Casulleras. L’exposició , 
que es podrà visitar des de l’1 de desembre fins al 6 de gener, és una iniciativa de 
l’Associació de Pessebristes de Barcelona. 
 
Exposició de l’Associació de Pessebristes de Barcelona 
 
L’Associació de Pessebristes de Barcelona acull cada any a la planta baixa del Palau 
Mercader, edifici del segle XVIII on té la seva seu (Carrer de Lledó, 11), una exposició de 
diorames realitzats pels seus socis. Enguany hi participen els pessebristes Josep M. 
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Porta-Agustí Térmens, Ramon Pedrosa, Francesc Romagosa, Lluis Albornà, Jordi 
Capella, Santiago Devroyé i Joan M. Rius-Associació Pessebrista de Roda de Ter. 
Es podrà veure de l’1 de desembre al 13 de gener. 
 
 

» Concert de nadales de l’Orfeó Català 
 
La Plaça del Rei serà l’escenari, el proper 28 de desembre a les 19 hores, d’un concert de 
nadales protagonitzat per l’Orfeó Català. El repertori de nadales catalanes és d’allò més 
extens, i no té res a envejar al d’altres cultures. L’Orfeó Català n’oferirà un tast.   

 

» Activitats vinculades a la Cavalcada  
 
Carters reials 
 
Del 2 al 5 de gener un emissari reial estarà situat a la galeria del pati de 
l’Ajuntament per tal de rebre les cartes que li vulguin lliurar els nens i nenes de la 
ciutat amb els seus desitjos i un altre del 2 al 4 al pailebot Santa Eulàlia. 
 
Tallers reials 
 
Els Tallers Reials és l’espai on es fan els preparatius de la Cavalcada. Des de fa 
uns anys s’obren a la ciutadania. Les famílies podran veure el 4 de gener al Palau 
Alfons XIII del recinte firal de Montjuïc les carrosses guarnides que participaran el 
dia 5 de gener a la Cavalcada i conèixer els preparatius previs a l’arribada a la 
ciutat de Ses Majestats d’Orient. 
 
La Cavalcada: del Port a Montjuïc 
 
Els tres Reis Mags d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, arribaran a Barcelona la 
tarda del dijous 5 de gener, a les 17 hores, a bord d’un vell vaixell anomenat 
Pailebot de Santa Eulàlia. A les 18.30 hores s’iniciarà la Cavalcada a l’Avinguda 
del Marquès de l’Argentera. La Cavalcada del 2013 aposta per unir tradició, creació 
artística i participació ciutadana. És una gran festa en la qual participen 
companyies i artistes professionals del món del teatre, de la música, de la dansa i 
del circ, al costat d’escenògrafs, de coreògrafs i de creadors diversos, que amb 
l’ajut de voluntaris i la participació ciutadana, creen un dels espectacles de carrer 
més grans i vistosos de Barcelona. 
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» L’home dels nassos 

 
A Barcelona també serà protagonista l’Home dels Nassos, que visitarà  diversos indrets 
de la ciutat. Un acte tradicional organitzat per l'entitat l'Arca de Noé, amb la col·laboració 
de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà i la regidoria de Comerç de l’Ajuntament de 
Barcelona.  
 
Enguany sortirà de la Casa dels Entremesos, entre les 9.30 i les 10 h.  Anirà a visitar un 
mercat i un Eix Comercial.  
 

» Tió gegant solidari 

En el marc de la Fira de Santa Llúcia, s’ instal·larà un Tió gegant. És una activitat 
adreçada a  menors de 12 anys, per tal de fer cagar el tió a la Plaça Nova de Barcelona. 
S’instal·larà de l’1 al 22 de desembre amb horari de 10.30 a 19:30 els divendres i dies 
festius i de 10.30 a 13:0 els dies laborables 

 

» Nadal als mercats 

Els Mercats de Barcelona també celebren el Nadal. Oferiran la millor selecció de 
productes pels àpats familiars de Nadal. La qualitat dels productes, però també la gran 
varietat, la diversitat de preus i la possibilitat de comprar la mesura justa necessària fan 
dels mercats l’espai més atractiu per les compres d’alimentació. També, es poden trobar 
moltes idees de regals a les botigues no alimentàries amb productes originals, pràctics i 
econòmics. 
 
Complementa la oferta un conjunt d’activitats nadalenques que organitzen les diferents 
Associacions de Comerciants. A més del guarniment i les llums que molts mercats 
instal·len cada any alguns, com el Mercat de Santa Caterina participen de la marató de 
TV3 amb una xocolatada, o com el Mercat de la Concepció, organitzen tallers infantils, 
esperen la visita dels Patges Reials o organitzen el sorteig de paneres o loteria.  
 

» Nadal al Tibidabo 

 
Taller de Nadal 
   
Durant l’època Nadalenca es podrà participar al Taller lúdic i solidari al Parc d’atraccions. 
A l’hora que els nens podran realitzar la seva postal de Nadal del Tibidabo, amb diferents 
manualitats, dissenys  i formes i endur-se-la de record a casa  podran també decorar la 
seva pròpia bola de Nadal i penjar-la a l’arbre dels desitjos del Tibidabo. 
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A més, podran veure una exposició amb un recull històric de les famoses postals 
d’UNICEF, conèixer la història de les mateixes i sensibilitzar els més menuts amb les 
campanyes contra la pobresa en les que UNICEF està treballant i a les quals Tibidabo hi 
col·labora activament des d’aquest mateix any. 
  
El taller, ubicat a una sala interior a la Plaça dels Somnis, estarà decorat amb ambient 
Nadalenc i el seu accés estarà inclòs dins l’oferta de Parc. 
  
L’activitat tindrà lloc del 6 de desembre al 5 de gener (consultar calendari d’obertura al 
Parc)  
  
Cançó de Pau 
  
Els nens canten a favor de la Pau el 22 de desembre. A través d’aquesta Jornada 
solidària es segueixen recolzant les tasques per a la  protecció de la infància de la mà 
d’Unicef. A més tots els nens que hi participin, només amb el donatiu d’1€, podran gaudir 
de totes les atraccions i espectacles del Parc.  
  
Aquest acte comptarà amb la presència del personatge infantil Pocoyó com a ambaixador 
de la Pau, entre d’altres. A més estarà fins el migdia  al Parc fent-se fotos amb tots els 
nens que ho vulguin. 
 

 


