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» Dossier de Premsa 

22 de novembre de 2016 

 

www.barcelona.cat/premsa 

 

 

Celebrem el Nadal 2016  
 

» La plaça de Catalunya acollirà de nou una proposta d’activitats 

culturals, socials, lúdiques i esportives del 17 de desembre al 4 

de gener 

 

» Una ballarina de grans dimensions serà el fil conductor de les 

activitats nadalenques, evocant el somni i els bons desigs 
 

» Enguany es crea “L’autèntic paper del  Nadal”, per fomentar el 

comerç de proximitat i embolicar regals comprats a les botigues 

dels barris de la ciutat  

 

» L’encesa de llums, el 24 de novembre, tindrà lloc a l’avinguda 

Paral·lel amb la ronda de Sant Pau 
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Nadal 2016 

» Celebrem el Nadal  
 

Un any més l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb associacions veïnals, culturals, 

comerciants, entitats socials i solidàries i tota la ciutadania, organitzen un seguit d’activitats per 

celebrar el Nadal a tota la ciutat.  

 

Aquest any per primer cop s’ha dotat d’un fil conductor les activitats emmarcades dins el cicle 

festiu de Nadal, amb la idea del Nadal com a temps de somnis i bons desitjos i com un 

moment de renovació i il·lusió. La icona d’aquests somnis serà una ballarina mecànica de 

grans dimensions que evoca la ballarina que surt de la caixa de música que ens feia somiar 

quan érem petits i ens convida a sumar somnis. Aquesta figura serà present en tres dels 

principals moments de les festes de la ciutat: l’encesa de l’enllumenat de Nadal, els actes de la 

plaça Catalunya i la cavalcada de Reis. 

 

» Més de 100 km de carrers il·luminats des del 24 de novembre 
 

El tret de sortida es donarà amb la tradicional encesa de llums, el dia 24 de novembre a les 

19:00 hores, que enguany se celebrarà a la cruïlla de la ronda de Sant Pau amb l’avinguda 

Paral·lel, i que compta per primera vegada amb un espectacle creat per a l’ocasió, plantejant 

l’encesa com un primer regal a la ciutat, al voltant d’una escenografia amb capses d’il·lusions. 

 

L’actriu Mercedes Sampietro conduirà l’actuació que dóna el tret de sortida a les festes, creat a 

partir del treball artístic conjunt de tres companyies d'arts escèniques de la ciutat: Antigua i 

Barbuda, Efímer i José Menchero. També hi participen els ballarins de la companyia Brodas 

Bros de dansa urbana. 
 

 

La il·luminació dels carrers de la ciutat es fa gràcies a la 
col·laboració dels comerciants dels barris de Barcelona, que 
han rebut per part de l’Ajuntament subvencions fins al 50% del 
cost de les llums. En total, 77 associacions i eixos comercials 
han rebut enguany subvencions per valor de 810.000 € per 
col·locar enllumenat nadalenc a més de 100 km de carrers. A 
més, també enguany s’il·luminaran carrers patrocinats per 
l’Ajuntament, com l’av. Paral·lel (entre Cabanes i Margarit) i 
ronda Sant Pau; carrer Aragó; Gran Via de les Corts Catalanes; 
i el carrer Balmes.  
 
L’enllumenat s’encendrà, tal i com s’ha acordat amb entitats del 
comerç i restauració, des del 24 de novembre i fins al 6 de 
gener (5 de gener fins a les 2 de la matinada). De diumenge a 
dimecres estarà encès de 18h a 23 hores, els dijous fins a les 
24 hores, i divendres i dissabtes fins a la 1 de la matinada. 
També s’encendran en horari extraordinari de 18 del vespre a 2 
hores de la matinada, els dies 24, 25, 31 i 5 de gener.  
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» Suport per organitzar activitats a tots els districtes 
 

Enguany de nou, l’Ajuntament i el comerç de proximitat organitzaran activitats de dinamització a 

tots els districtes de la ciutat, per promoure la vinculació amb el comerç i altres entitats de barri. 

Gimcanes, fires, mostres culturals fins a caganers, cors, actuacions de gospel o concursos 

fotogràfics. Es destina una part del pressupost municipal de la programació d’activitats d’oci, 

culturals i esportives per als barris de tota la ciutat.  

 

A més, també enguany Barcelona tindrà un arbre de Nadal, patrocinat per Mercabarna, en 

coordinació amb el Gremi de Floristes, provinent de conreu ecològic català.  

 

» Enguany els regals a Barcelona es podran embolicar amb 

“l’autèntic paper del Nadal”  
 

L’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de la Fundació Barcelona Comerç i Barcelona 

Oberta, impulsen enguany una campanya per fomentar el comerç de proximitat i els mercats i 

conscienciar de la importància que té comprar i mantenir viu el barri on vivim, passegem i/o 

comprem.  

 

Una de les accions de la campanya és 
la iniciativa“ L’autèntic paper 
del  Nadal”, que aquest any arrenca 
com a prova pilot a deu punts de la 
ciutat. Des del 10 de desembre fins al 
5 de gener, les persones que comprin 
regals a les botigues de les zones 
comercials dels barris podran demanar 
que els hi emboliquin amb “l’autèntic 
paper del Nadal” de Barcelona a les 
casetes instal·lades a deu punts de la 
ciutat. S’haurà de mostrar un tiquet de 
compra, i si en presenten tres tiquets 
de tres botigues diferents, tindran un 
embolcall fet amb roba reciclada i amb 
formes originals.   
 

 

» Paper ecològic i robes sostenibles per promocionar les compres 

als comerços de proximitat 
 

Per embolicar els regals, s’han produït 20.000 metres de paper ecològic, inspirat en la 

campanya genèrica Hola Nadal. El disseny incorpora quatre missatges claus (“Hola Nadal”, 

“Hola reis”, “Hola llums” i “Hola Botigues de Barri”), i els paquets es segellen amb l’adhesiu 

“Comprat al barri”. 
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Pel que fa als embolcalls de roba, es preveu la 
distribució de 5.500 peces de roba reciclada de 
diferents formes i mides produïdes per la Fundació 
Pare Manel i el Centre Especial de Treball Estel 
Tàpia, a partir d’una iniciativa de la cooperativa 
Tarpuna. Aquests embolcalls reutilitzables porten 
una etiqueta amb un QR que un cop activat 
informa de la iniciativa “L’autèntic paper de Nadal” i 
on es pot veure que el valor afegit del regal és 
quelcom més que l’objecte que embolcalla”:  
 

La campanya “ L’autèntic paper del  Nadal” és una acció de sensibilització per a un Nadal 

solidari, sostenible, de convivència i de participació als barris, alhora que una aposta decidida 

pel comerç de proximitat. Es vol donar un missatge per posar en valor la xarxa social i 

econòmica, on tots, des del que produeix l’embolcall, fins al que compra i el que ven, 

contribueixen a la dinamització dels barris de la ciutat.  
 

DISTRICTE UBICACIÓ CASETA MERCAT 
PRÒXIM 

EIX/ASSOCIACIÓ 

 
Ciutat Vella 

 

 
Placeta Montcada 

 
Mercat de Santa 

Caterina 

 
Associació del Born 

 
Eixample 

 

Ronda Sant Antoni. 
Cantonada Urgell 

 
Mercat de Sant 

Antoni 

 
SAC 

 
Sants – Montjuïc 

 

 
Plaça de Sants 

 
Mercat de Sants 

 
Eix Sants 

 

 
Les Corts 

 

 
Jardins de Can Bruixa 

 
Mercat de les 

Corts 

 
Eix Comercial Sants 

– Les Corts 

 
Sarrià – Sant Gervasi 

 

 

Pl. Josep Obiols 
 

Mercat de Sarrià 
 

Eix comercial de Sarrià 

 
Gràcia 

 

 
Plaça Revolució 

 
Mercat de 

l’Abaceria Central 

 
Eix Gran de Gràcia 

 
Horta – Guinardó 

 

Carrer Lisboa/Baixada 
de la Plana 

 

Mercat d’Horta 
 

Cor d’Horta i Mercat 

 
Nou Barris 

 

Plaça Virrei Amat / 
Passeig Fabra i Puig 

 
Mercat de la 

Mercè 

 
Eix Nou Barris 

 
 

Sant Andreu 

 

 
Plaça de la Pomera 

(Gran de Sant Andreu 
213, cruïlla Sant Andreu 

amb Rubén Darío) 

 
 

Mercat de Sant 
Andreu 

 
 

Eix Sant Andreu 

 
Sant Martí 

 

 
Plaça del Mercat 

 
Mercat del Clot 

 
Eix del Clot 
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L’horari de les casetes és d’11 a 14 i de 17:30 a 20:30 hores (excepte el diumenge 11 de 

desembre, que obriran d’11 a 14h). Del 10 al 18 de desembre estaran obertes els divendres i 

caps de semana. A partir del 23 de desembre i fins el 5 de gener obriran cada dia excepte els 

festius (25 i 26 de desembre i 1 de gener). 

 

» Concurs d’aparadors per fomentar la compra als comerços de 

barri  
 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa i la regidoria de Comerç i Mercats, 

convoca la segona edició del Concurs d’Aparadors de Nadal al barri, per impulsar i 

fomentar la compra als comerços de barri. Per participar, els comerciants només han 

d’enviar abans del 9 de desembre una foto del seu aparador, i opten a guanyar un 

assessorament comercial personalitzat valorat en 1.000 euros, per millorar el seu negoci. 

Aquesta campanya se centra als barris de Roquetes, Ciutat Meridiana, Torre del Baró i Trinitat 

Nova, a Nou Barris; Trinitat Vella, Bon Pastor i Baró de Viver, a Sant Andreu; el barri de Besòs-

Maresme, a Sant Martí, i la Marina, a Sants-Montjuïc. 
 

 

» Barcelona es vesteix de Nadal amb un pessebre inspirat en la 

poesia de J.V. Foix 
 

A partir del dia 25 de novembre, la plaça de Sant Jaume acollirà un any més el tradicional 

Pessebre que l’Ajuntament instal·la en aquest punt de la ciutat durant el període nadalenc. 

Aquest any, coincidint amb el 30 aniversari de la mort del poeta J.V. Foix el gener de 2017, el 

pessebre ret homenatge al poeta amb la reinterpretació del poema “Ho sap tothom i és 

profecia”.  

 

Els artistes olotins Quim Domene i Toti Toronell han estat els encarregats d’interpretar cada un 

dels versos del poema de J. V. Foix en què el poeta cita diferents escenes del Nadal quotidià, i 

posen l’accent en l’univers iconogràfic i dels personatges de la cultura popular nadalenca.  El 

muntatge ha tingut l'assessorament de nombrosos experts en l'obra de Foix i, en particular, de 

la Fundació Josep Vicenç Foix. 

 

La instal·lació consisteix en 9 boles gegants transparents que remeten les boles de neu 

decoratives, descontextualitzant l’aspecte de souvenir per convertir-se en un pessebre poètic i 

màgic, vestit amb l’estètica d’un paisatge d’hivern. Cada bola estarà envoltada per una anella 

on hi haurà escrit un octosíl·lab dels nou dels quals consta el poema. 

 

El pessebre es podrà visitar del divendres 25 de novembre al diumenge 8 de gener en horari de 

10:00 a 22:00 hores. 
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» La plaça de Catalunya s’omple d’activitats per convidar a 

celebrar el Nadal  

 
Del 17 de desembre al 4 de gener, la plaça de Catalunya esdevé un espai de participació 

vinculat a les festes de Nadal, sota el nom d’Un espai per somiar! Hi haurà espectacles i 

activitats esportives per totes les edats, activitats d’arts urbanes per als joves o altres de jocs i 

animació per als més petits i petites.  

La plaça tindrà com a protagonista la ballarina mecànica de grans dimensions, un personatge 

evocador del món del somni, que enguany serà una icona dels actes de Nadal. 

 

La gran ballarina presideix la plaça dividida en cinc àmbits amb activitats lúdiques i culturals: 

 

 La Gran Bola de Nadal 

 La Caseta dels Somnis 

 La Fira de Consum Responsable 

 La Tribuna de les persones 

 Patges Reials 

 

 

» II Fira de Consum Responsable, Economia Social i Solidària 
 

Del 17 de desembre al 4 de gener la plaça de Catalunya acollirà la II Fira de Consum 

Responsable. Economia Social i Solidària, organitzada pel Comissionat d’Economia 

Cooperativa, Social, Solidària i de Consum de  l’Ajuntament de Barcelona.   

 

La mostra convida entitats i empreses d’economia social i solidària a exposar, vendre i divulgar 

els seus serveis i productes per fer partícips els ciutadans de practicar un consum responsable i 

de proximitat. Hi participen una seixantena d’entitats i projectes que ofereixen un ampli ventall 

d’oferta d’alimentació, roba, cultura i coneixement, comunicació, finances ètiques, salut i cura i 

d’altres. A la fira es trobaran projectes, entitats i empreses que fan i volen fer economia i 

transformació social, proposant un canvi del model sòcio-econòmic. Projectes que impulsen 

l’economia de proximitat, arrelada als barris, districtes i a la ciutat i al país, aquella que no es 

deslocalitza, que s’orienta a satisfer necessitats, aspiracions i fins i tot desitjos, de les persones 

i els territoris.  

 

Enguany, la fira estarà ubicada a les dues corones exteriors de la plaça, de manera que les 

casetes guanyaran espai de visibilització i confort i, també,  s’ampliaran els recorreguts de 

visita. Estarà oberta en horari de 10 a 21 hores, excepte Nadal, Sant Esteve i Cap d’Any, que 

romandrà tancada. 
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A més de propostes per a un consum responsable, hi haurà un seguit d’activitats 

dinamitzadores amb l’economia social i solidària com a eix principal, organitzades al voltant de 

“La tribuna de les persones”, un escenari on tindran lloc espectacles de petit format, lectures, 

tallers i presentacions per a tots els públics, del 17 al 31 de desembre, en horari de 10 a 21 h.  

 

» La ballarina obre i tanca el teló a la plaça 
  

 

Cada dia, la gran ballarina sortirà 
de la seva capsa per marcar que 
comencen les activitats, i al 
vespre s'hi tornarà a tancar, quan 
acabi la programació lúdica, 
cultural i esportiva de l’àgora 
barcelonina.  
 
La ballarina sortirà acompanyada 
de música i d'una invitació poètica 
a somiar i a sumar somnis entre 
tots els i les assistents. 
 

» Un espai per somniar 
 

Al voltant de la ballarina, se situaran els Atrapasomnis il·luminats, que convidaran a petits i 

grans a escriure el seu somni i penjar-lo. Aquestes figures es belluguen i ens fan veure la 

capacitat que tenen els somnis de canviar el món.  

 

L’any passat, es van recollir un total de 33.000 desitjos a la plaça (al bosc dels desigs). 

 

També hi haurà una recollida de somnis de cultura, on els ciutadans podran expressar els seus 

somnis culturals, a través d’una bústia situada al costat dels atrapasomnis o digitalment a 

través de Twitter amb l'etiqueta #SomnisCulturals. 
 

» La gran bola de Nadal  
 

Aquest Nadal a la plaça de Catalunya es podrà fer realitat el somni de molts de trobar-se dins 

d’una bola de neu. La gran bola de neu de Nadal, amb la seva nevada, permetrà als visitants 

viure l'experiència d'estar dins d'una d'aquestes boles que ens fan somiar.  
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» La caseta dels somnis 
 

Una casa vella de fusta amaga dins un misteri visible solament per als afortunats que 

aconsegueixin entrar-hi. El públic serà rebut per uns personatges silenciosos i curiosos que els 

convidaran a entrar a la seva llar, que està a 6ºC de temperatura, i on els assistents podran 

deixar escrits els seus somnis dins de les milers de caixetes que hi ha dins la casa. Els seus 

personatges s'encarregaran de conservar-los, i potser fins i tot, ensenyaran alguns dels somnis 

d'altres persones que hi ha conservats. 

 

» El jardí musical 
 

Instruments de grans dimensions formen un espai per a nens i nenes i gent adulta ple de 

poesia i de música. Un jardí musical ple de sorpreses per a tots els públics i construït a força de 

sons i d’harmonia. Una exposició festiva que ens descobrirà un univers fantàstic i grandiós on 

tot és música i harmonia.  

 

» Nova coreografia nadalencia a les fonts bessones  
 

Al capvespre les dues fonts bessones de la plaça s'il·luminaran i ballaran al so de la música, 

amb un espectacle musical per a l’ocasió. 

 

» Els patges reials recolliran cartes a la plaça 

 
 

 

Els últims dies d’activitat estaran dedicats 
als més menuts, amb l’arribada dels 
carters reials.  
 
Del 2 al 4 de gener, la Patge Estel i el 
Patge Omar, patges dels Reis Mags 
d’Orient, rebran els nens i les nenes que 
els vulguin fer arribar personalment les 
seves cartes.  
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» Activitats lúdiques i espectacles especials a la plaça 
 

Una segona part de la programació de la plaça Catalunya estarà formada per un conjunt 

d’activitats temàtiques que variaran segons el dia: 

 

» 17 i 18 de desembre, esport 
 

Circuits de bicicletes amb pedals i sense, trikes, 
bicitren, bicicletes de trial... diferents modalitats 
perquè petits i grans puguin gaudir d’aquest esport 
i fer un tast de les diferents modalitats.  
 
La part més espectacular anirà a càrrec 
d’esportistes amb exhibicions de salts i acrobàcies 
sobre rodes. 
  
 

» 23 i 24 de desembre, activitats per a joves 
 

 

 

Les activitats per a joves proposen participar 
ballant danses urbanes, en una instal·lació de 
graffiti sobre caixes de cartró, o preparar una 
actuació conjunta amb ballarins de caràcter urbà 
multidisciplinar.  
 

 

 

» 2, 3 i 4 de gener, fàbrica de robots 
 

Un robot, una nau i una fàbrica seran durant tres dies els companys dels més petits de la plaça. 

Unes peces amb les quals els visitants podran interactuar: un robot a qui se li podran canviar 

els llums i el so; una nau amb una plataforma que s’eleva quan els visitants hi interactuen i 

apareix un marcià; una fàbrica amb diferents zones de joc, amb caps de robot, pinces per 

agafar objectes, eines gegants que es mouen...  
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» Carter Reial al Pailebot de Santa Eulàlia  

 
El Pailebot de Santa Eulàlia s'ha anat 
convertint en un element imprescindible 
en les celebracions barcelonines, un 
element amb una forta vinculació amb 
les diferents festivitats de la ciutat. 
Aquest vaixell històric, restaurat i 
recuperat pel Museu Marítim, és al Moll 
de la Fusta del Port Vell. A bord d'aquest 
pailebot, Melcior, Gaspar i Baltasar 
arribaran a la ciutat el 5 de gener.  
 
Aquí, a més, un carter reial recollirà les 
cartes de tots aquells que vulguin fer 
arribar els seus desitjos a Ses Majestats 
els dies 2, 3 i 4 de gener d’10:30 a 19:30 
hores. 
 

 

» Concert de nadales de l’Orfeó Català  

 

 

Com ja és tradicional des de fa sis anys, l’Orfeó Català, 
i cantaires del Cor Jove de i Cor de Noies de l’Orfeó 
Català, oferiran un concert de nadales el dilluns 4 de 
gener a les 19:30 hores que tindrà lloc a la plaça del 
Rei.  
 
Les veus dels cantaires de l’Orfeó Català, dirigides pel 
seu sots director, Pablo Larraz, interpretaran a cappella 
nadales tradicionals, com Fum, fum, fum, Joia en el 
món, Oi Bethleem,  El rústec villancet,  El Noi de la 
Mare, El desembre congelat, Les dotze van tocant, Allà 
sota una penya o Escolteu, els àngels canten, entre 
d’altres. El cor clourà el concert amb El cant de la 
Senyera, l’himne de l’Orfeó Català, amb música del 
mestre Lluís Millet sobre un poema de Joan Maragall. 
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» Cavalcada de Reis  

 
Aquest any, Ses Majestats els Reis Mags d’Orient estrenen carrosses, uns nous vehicles que 

inspirats en els seus països d’origen: els jardins plàcids del Rei Melcior, el bosc encantat del 

Rei Gaspar i les sabanes africanes del Rei Baltasar. 

 

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 els 80 carters que estan 

preparats per recollir les últimes cartes de desitjos abans de la nit màgica. La vetllada 

començarà a les 16:30 hores al Moll de la Fusta, hora prevista en què arribaran Melcior, 

Gaspar i Baltasar a bord el pailebot Santa Eulàlia. Després de la tradicional rebuda part de 

l’alcaldessa començarà un recorregut pels carrers del centre de la ciutat que s’allargarà fins a 

les 21.00h. L’encarregada de tancar el seguici serà la ballarina, que acompanyada de la seva 

capseta, repartirà milers d’instruccions per convidar els nens i nenes a dormir i somiar.  

 

La cavalcada amb les carrosses, i tots els seguicis, s’iniciarà a les 18 hores amb el següent 

recorregut: Av. Marquès de l’Argentera, Pla del Palau, Pg. Isabel II, Via Laietana, Pl. 

Urquinaona, carrer Fontanella, Pl. Catalunya, carrer Pelai, Pl. de la Universitat, Rda. de Sant 

Antoni, Sepúlveda, Av. Paral·lel, Av. Reina Maria Cristina, Av. Francesc Ferrer i Guàrdia.  

 

La cavalcada de Ses Majestats els Reis Mags és un projecte pensat i dissenyat per un 

col·lectiu artístic que, treballant de forma coordinada sota la direcció de l’Institut de Cultura de 

Barcelona, vol optimitzar recursos i minimitzar l’impacte econòmic i ecològic, adaptant 

estructures existents construïdes per a espectacles de creació pròpia a aquest projecte comú.  

 

» Celebració del Cap d’Any 

 
La celebració del comiat de l’any vell tindrà lloc a l’avinguda Maria Cristina, amb un espectacle 

especial que s’iniciarà a partir de les 23:30 hores i durarà fins a les 00:10 hores, 

aproximadament.  

 

L’espai escènic format per la Font Màgica de Montjuïc, el Palau Nacional, l’avinguda Maria 

Cristina, les Torres Venecianes i la plaça d’Espanya acollirà un espectacle de llum, aigua i focs 

d’artifici al servei d’una coreografia multimèdia, on la música serà la protagonista principal. 

 

L’espectacle tindrà el punt àlgid i diferenciat els moments previs i durant les dotze campanades 

que acomiaden l’any 2016 per donar la benvinguda al 2017.   
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» Hola Nadal, la campanya de comunicació nadalenca 
 

La campanya de Nadal a Barcelona per aquest 2016 amb el lema “Hola Nadal” té per objectiu 

de nou comunicar l’oferta d’activitats, esdeveniments lúdics, culturals i solidaris que s’ofereixen 

a la ciutat i fomentar la participació, durant el període nadalenc. S’hi posen en valor les accions 

solidàries i de sensibilització fomentant un Nadal solidari, de convivència i de participació, 

alhora que s’aposta pel recolzament i la dinamització del comerç de proximitat i el consum 

responsable. Al web barcelona.cat/nadal els ciutadans poden trobar tota la informació i les 

agendes d’activitats per gaudir del Nadal a la ciutat, i s’ha creat el haixtag #holanadal. 

 

   
 

La campanya l’ha creat La Casa de Carlota, un estudi inèdit perquè el seu equip professional 

incorpora estudiants d’escoles de disseny, dissenyadors amb síndrome de Down, autisme i 

malalties mentals especialment dotats pel disseny.  

 

Aquesta campanya estarà coordinada enguany amb una campanya específica de comunicació 

de Cultura, amb el lema “Barcelona per Nadal és Cultura”, que té com a objectiu difondre 

l’oferta cultural de la ciutat. Adreçarà als continguts de la web barcelona.cat/barcelonacultura, 

començarà el 12 de desembre i tindrà la ballarina de les activitats de Nadal com a protagonista.   

  

http://www.barcelona.cat/nadal


 

 

 

 

  
 

 

 

 
13 

 

www.barcelona.cat/premsa 

» Dossier de Premsa 

Nadal 2016 

» Les fires tradicionals de Santa Llúcia i Sagrada Família 
 

Les fires tradicionals obren enguany les seves portes també aquesta setmana. La Fira de 

Santa Llúcia, al districte de Ciutat Vella, obrirà el 25 de novembre fins al 23 de desembre. A 

l’Eixample, la Fira de la Sagrada Família, que obre el dia 26 de novembre.  

 

» La Fira de Santa Llúcia a l’avinguda de la Catedral 

L’avinguda de la Catedral acollirà la Fira de Santa Llúcia, amb un total de 287 parades que 

estaran distribuïdes en 4 sectors diferents: 

 

 Figures i pessebres: seran un total de 123 parades que podran vendre figures, 

pessebres, coves, complements del paisatge dels pessebres, llums de Nadal, boles, 

espelmes, centres, decoració per la llar i pels arbres de Nadal. També trossos de suro 

pelegrí i molsa artificial o deshidratada, sempre i quan estiguin envasats i aquests 

productes no sobrepassin el 20% del total del gènere de la parada. 

 

 Parades de verd: són 96 i es distribueixen en dues categories:  

o 65 parades de verd i complements: situades al passadís central de la fira. 

Inclouen la venda de molses, cagatió, suros, ramets de la sort, arbres del 

pessebre, centres, plantes nadalenques. També podran vendre espelmes, 

decoració nadalenca i llums per a la llar i per als arbres de nadal. Aquests 

productes no podran superar el 20% del total del gènere de la parada. 

o 31 parades d’arbres i guarniments: estan situades al passadís d’arbres i vendran 

arbres de nadal naturals i artificials, molses, cagatió, suro pelegrí, ramets de la 

sort, centres i plantes nadalenques. Igualment, també podran vendre espelmes, 

decoració nadalenca i llums per a la llar i per als arbres de nadal sense poder 

superar un 20% del total de la parada. 

 

 Parades d’artesania: 64 parades amb productes d’artesania i regal procedents de la 

producció artesanal acreditada. Aquestes parades també podran vendre articles 

relacionats amb la decoració nadalenca de la llar, o dels arbres de nadal, sempre i 

quant aquests productes no superin el 20% del gènere de la parada. 

 Parades de simbombes i instruments musicals: 4 espais per a la venda 

d’instruments relacionats amb el nadal (panderetes, xerric-xerracs, martells musicals, i 

també algunes petites joguines per la canalla). 

 

Durant els dies que se celebra la fira, també hi haurà activitats per als visitants com és el tió 

gegant de la fira de Santa Llúcia dirigit a menors de 12 anys i que estarà al Pla de la Catedral 

del 26 de novembre al 18 de desembre de 10:30 a 13:30 hores els dies laborables; i de 10:30 a 

13:30 hores i de 16:30 a 19:30 hores els dies festius. 
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Dissabte 3 de desembre, a les 12 hores, tindrà lloc l’actuació dels Bastoners del Raval, que 

seran els amfitrions del grup musical Almazyood Alharbia, dels Emirats Àrabs Units, que 

actuaran seguidament, i que es troben de visita a la nostra ciutat amb motiu del 45è aniversari 

de la fundació dels seu país. Considerat el ball més típic d’aquest país. El ball es denomina 

Alrazfa Alharbia. 

 

Dissabte 17 de desembre se celebrarà la 23a Diada de les Tradicions i Costums nadalencs a 

Catalunya, amb actuacions de l'Esbart Català de Dansaires, “El Nadal de Hansel i Gretel” per la 

companyia  “Titelles Sebastià Vergés”, un cercavila de la tradicional Carassa de Nadal de 

Barcelona, amb llançament de caramels, per tot el recinte de la Fira i del barri Gòtic, l’actuació 

del Cor escandinau Stella i Polarna, un tió popular, i el lliurament del guardó de Firaire d’honor 

a la periodista Patricia Gabancho. 

 

» La Sagrada Família es vesteix de Nadal 

 

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 26 de novembre i 23 de desembre des de les 10 h del matí fins les 

21 h, a excepció de dissabtes, diumenges 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: 

 

 Sector Verd: on les 23 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 6 parades. 

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

bijuteria i roba. Compta amb 21 parades. 

 

» Reforç del serveis municipals 
 

L’Ajuntament establirà amb motiu de les festes nadalenques un dispositiu de reforç dels serveis 

municipals, de cara a garantir l’activitat quotidiana i permetre que la ciutadania pugui gaudir del 

Nadal. Es posen en marxa dispositius especials de Guàrdia Urbana, transports i els operatius 

de neteja per assegurar uns òptims nivells de convivència i mobilitat a la capital catalana, amb 

especial atenció als eixos comercials, les àrees amb activitats programades i les zones de 

major afluència de públic. 
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» Cursa dels Nassos 
 

La Cursa dels Nassos es correrà el dia 31 de desembre a les 17:30 hores i continuarà amb el 

tradicional recorregut de 10 kilòmetres que surt del c/Selva de Mar amb el c/Ramon Calsina, 

recorre tot el litoral marítim fins a Pla de Palau i gira pel c/Marquès d’Argentera fins al carrer de 

Marina. Girant pel carrer Bonaventura Muñoz, arriba a l’avinguda Diagonal on enllaça un altre 

cop amb Selva de Mar per tornar al punt de sortida. La prova forma part de les curses de la 

Challenge 10K, la lliga de curses de 10 kilòmetres de Barcelona i la Lliga Championchip.  

 


