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Activitats
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El 28 de novembre, amb l’encesa de llums als carrers  
del districte i de la ciutat, vam donar el tret de sortida a 
les festes de Nadal.  Entitats, equipaments i associacions 
de comerciants, juntament amb el Districte, hem preparat 
una proposta d’activitats que ens faran viure intensament 
aquests dies a tots els nostres barris. 
 
En aquesta guia trobareu més d’un centenar de propostes:  
la 4a edició del Nadalàctic, que es consolida com la fira 
del joc i omple la plaça del Sol de propostes creatives i 
originals; el trenet que recorre els eixos comercials; el tió 
de Nadal; els Pastorets; el Cant de la Sibil·la, la Cavalcada 
de les Carteres Reials; així com mercats artesans, fires, 
concerts, gimcanes, tallers, intercanvi de joguines, 
exposicions... 

Enguany introduïm algunes novetats al programa, com ara 
activitats els dies de Nadal a la plaça de la Vila o la fira que 
tindrà lloc a la plaça de Joanic, impulsada per associacions 
de veïns i comerciants de la zona. També s’organitzaran 
activitats lúdiques i familiars als carrers dels entorns del 
Mercat de l’Abaceria, de la travessera de Gràcia.

Totes les activitats han estat pensades per promoure 
valors com la sostenibilitat i el consum responsable i 
de proximitat. Gràcies a totes les entitats, associacions, 
equipaments i veïnat que feu possible que cada any totes  
les activitats es converteixin en moments màgics.  

Bones festes i feliç any 2020!

Eloi Badia Casas
Regidor del Districte



Desembre

Activitat de Robòtica
Anireu per les diferents botigues 
del barri recol·lectant elements per 
decorar el nostre arbre-robot que va 
sobre rodes.
Lloc: Travessera de Gràcia, 183, 
Puigmartí entre Milà i Fontanals  
i Torrent de l’Olla, i c. Mare de Déu dels 
Desemparats.
Hora: 11 h
Organitza: Direcció de Comerç  
de l’Ajuntament de Barcelona.
 
Creació d’arbres i 
boles de nadal
Fes arbres de nadal amb material 
sostenible i confecciona boles de 
Nadal per a decorar l’arbre.
Lloc: Mercat de la Llibertat, (pl. de la 
Llibertat a la façana del c. l’Oreneta
Hora: 11.30 a 13 h
Organitza: Mercat de la Llibertat. 

Dinar de Nadal
Vine a dinar i a fer cagar el Tió.
Lloc: El Centre (c. Ros de Olano, 9).
Hora: 14 h
Organiza: El Centre.
 

Dissabte 14 de desembre 

Concert de Nadal 
Els alumnes de l’Escola de Música de 
l’Orfeó Gracienc presenten un concert 
amb ànima nadalenca. 
No us el perdeu!
Lloc: L’Orfeó Gracienc (c. Astúries 83).
Hora: 18 h
Organitza: Orfeó Gracienc.

Els Pastorets 
de Folch i Torres
Del 14 de desembre al 04 de gener
Teatre, àngels, dimonis, pastorets  
i molta tradició a El Centre. Amb la 
col·laboració de la Coral Baluern  
els dies 14, 27 i 29.
Lloc: El Centre (c. Ros de Olano, 9).
Dies: 14, 15, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 
de desembre i 2, 3 i 4 de gener
Hores: de 18 a 20.30 h excepte el 26 que
 és de 19.30 a 22 h
Preu: de 8 a 12€
Organitza: El Centre.
 
Activitat Nadal Chroma Key
A través d’aquesta tecnologia podrem 
fer-nos unes fotografies ben peculiars 
i en directe, amb el fons de botigues del 
nostre barri. Es una activitat estàtica.
Lloc: Parc de la Creueta del Coll.
Hora: 18 h
Organitza: Direcció de Comerç  
de l’Ajuntament de Barcelona.

Concert de Nadal de 
l’Escola Coral de l’Orfeó 
Gracienc
Veniu a veure el que han preparat 
el cor infantil de l’Orfeó Gracienc 
Coloraines (de 3 a 12 anys) i el cor 
jove  Cromàtics (de 13 a 25 anys).
Lloc: L’Orfeó Gracienc (c. Astúries 83).
Hora: 11.30 h
Organitza: Orfeó Gracienc.

Concert de Nadal de  
El Centre
Tradicional Concert de Nadal  
amb la Coral Baluern. 
Lloc: El Centre (c. Ros de Olano, 9).
Hora: 12 h
Organitza: El Centre. 

Concert de Nadal de 
Lluïsos de Gràcia
Tradicional Concert de Nadal 
de Lluïsos de Gràcia amb la Coral 
Sinera i Virolet. En acabar el 
concert es repartirà caldo de Nadal.
Lloc: Teatre de Lluïsos de Gràcia 
(pl. del Nord, 7).
Hora: 12 h
Organitza: Lluïsos de Gràcia.

Un Conte de Nadal
Un conte popular de titelles d’arrel 
tradicional i ambientació nadalenca, 
que compta amb la complicitat i  
la participació del públic, a càrrec  
de la companyia Titelles Vergés.

Lloc: La Violeta de Gràcia (c. Maspons, 6).
Hora: 12 h
Preu: 4€ (excepte menors de 3 anys).
Organitza: Centre de Cultura 
Popular la Violeta.
  
Així fan, fan, fan
Espectacle de titelles de fil. De 0 a 3 
anys, a càrrec de Rocamora Teatre.
Lloc: La Casa dels Contes (c. Ramón 
y Cajal, 35).
Hora: 12 h
Preu: 5€.
Organitza: La Casa dels Contes.

 
  
 

 
 

Guarnim l’arbre de Nadal 
de la Violeta
Taller intergeneracional adreçat a 
avis, àvies, nets i nétes, on es faran 
estels de cartró, cadenes de llufes, 
postals de nadal i altres objectes per 
penjar a l’arbre de Nadal de la Violeta.
Lloc: La Violeta de Gràcia (c. Maspons, 6).
Hora: 17 a 18.30 h
Organitza: Centre de Cultura Popular  
la Violeta.

Diumenge 15 de desembre 

Dilluns 16 de desembre 

I avui també...

• Els Pastorets de Folch 
i Torres (vegeu pàg. 4)
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Postals de Nadal 
Farem postals per a felicitar  
el Nadal.
Lloc: Casal Infantil del Centre cívic 
El Coll - La Bruguera 
(c. de l’Aldea, 15-17).
Dies: 16 i 20 de desembre
Hora: 17.30 h
Preu: 1,82€ pels infants no inscrits  
al casal.
Organitza: Casal Infantil del Coll  
i Centre cívic El Coll-La Bruguera.

Fem Cagar el Tió!
Vine a fer cagar el tió.
Lloc: Casal Infantil del Centre cívic  
El Coll - Bruguera (c. de l’Aldea 15-17).
Hora: 17.30 a 19 h
Preu: 1,82€ pels infants no inscrits  
al casal.
Organitza: Casal Infantil del Coll.

Decorem l’arbre
Taller on farem decoració variada 
nadalenca (estels, boles, cérvols...) 
per poder penjar a l’arbre de 
Nadal on vulguis.
Lloc: Espai Adolescent la Sedeta 
(c. Sicília, 321).
Dies: 17 i 24 de desembre
Hora: 16.30 h
Organitza: Espai Adolescent la Sedeta.

Conferència 
“L’origen del pessebre 
i el pessebrisme”
Sabeu quin és l’origen de la tradició 
de representar el naixement de Jesús? 
És una de les tradicions nadalenques 
més antigues de casa nostra i que 
gaudeix de molt bona salut. Veniu  
a descobrir la tipologia de pessebres 
existents i l’art del pessebrisme.
Lloc: Espai Cultural Can Musons.
(c. Alzina, 9).
Hora: 19.30 h
Organitza: Fundació Festa Major 
de Gràcia en col·laboració amb els 
Pessebristes de Ciutat Vella.

La Taverna de Nadal 
Vine a cantar les cançons 
nadalenques més populars amb els 
organitzadors de La Taverna del 
CAT, en Xavi Rota, l’Anaís Falcó i 
en Jordi Fàbregas.

Dimarts 17 de desembre 

Dimecres 18 de desembre

Taller de galetes de Nadal 
amb la Gemma Albà 
Taller familiar de galetes 
nadalenques, cada infant es podrà 
emportar a casa les seves creacions. 
Lloc: Espai L’ Estrella. Mercat de l’Estrella 
(c. Pi i Margall 73).
Hora: 17 a 18.30 h i 18.30 a 19 h
Preu: 3€ (a canvi es lliurarà un val de 
compra del mateix import).
Organitza: Mercat de l’Estrella.

Lloc: El Bar del CAT  
(Plaça Anna Frank, s/n).
Hora: 21.30 h
Organitza: CAT (Centre Artesà 
Tradicionàrius).

Ball de Nadal
Ball per a la gent gran amb el duo
Pep i Ma Josep, refrigeri i alguna 

Hot Jam Session: Jazz, 
Jazz, Jazz al nadal!!!”
Jam Session d’ inici d’ hivern en 
la que inclourem, un cop més, la 
interpretació de temes nadalencs 
en clau de jazz.
Lloc: El Centre (c. Ros de Olano, 9).
Hora: 20 h
Preu: 3 a 7€.
Organitza: El Centre i Jazz class.

Concert de Nadal
L’ Orfeó Barcelonès oferirà el Concert 
de Nadal de La Violeta d’enguany. 
Presentarà un repertori nadalenc.
Lloc: La Violeta de Gràcia (c. Maspons, 6).
Hora: 20.30 h
Preu: 5€.
Organitza: Centre cultura Popular 
La Violeta.

Festa de Nadal per a la 
Gent Gran
Vine a celebrar el Nadal amb 
nosaltres: torrons, cava i un 
espectacle molt especial!
Lloc: Centre cívic El Coll - La Bruguera
(c. de l’Aldea 15-17).
Hora: 17.30 h 
Preu: 2,27€.
Organitza: Centre cívic El Coll - 
La Bruguera.

Dijous 19 de desembre

sorpresa més. 
Lloc: Sala d’actes del Centre cívic 
La Sedeta (c. Sicília, 321). 
Hora: 17 h 
Preu: 5,50€.
Organitza: Associació de Pensionistes  
i Jubilats La Sedeta.
 
Concert per a la Gent Gran
Concert de Nadales de la Coral Vent 
del Nord a la residència de Gent 
Gran del Park Güell. 
Lloc: Park Güell, (c. Antequera, 8).
Hora: 17 h
Organitza: Lluïsos de Gràcia.

Nadal a ritme de barri
Dansa, claqué, elements de percussió 
i bona música. Taller per aprendre 
ritmes convidant a participar als  
comerciants a ritme de dansa.
Itinerari: Av. Vallcarca i plaça Lesseps:  
des de Baixada de la Glòria amb  
Av. Vallcarca i fins plaça Lesseps.
Hora: 18 h
Organitza: Direcció de Comerç  
de l'Ajuntament de Barcelona.

Divendres 20 de desembre

6 7



Dansa i botigues
Espectacle itinerant, interactiu i 
participatiu, on ballarins i ballarines 
entraran en diàleg amb els diferents 
comerços utilitzant com a vehicle la 
corporalitat i el ritme. 
Lloc: c. Bailèn entre Travessera de Gràcia 
i c. Còrsega i Sant Antoni Maria Claret 
entre passeig Sant Joan i c. Sicília.
Hora: 18 h
Organitza: Direcció de Comerç de 
l'Ajuntament de Barcelona.

Encreuats premiats
Ruta pels comerços associats on 
s’hauran de buscar pistes per resoldre 
uns mots encreuats. Hi haurà premis. 
El dia 3 de gener es farà el sorteig  
dels premis.
Lloc: c. Torrijos amb Travessera i 
comerços associats. 
Dies: 20 i 27 de desembre i 3 de gener.
Hora: 18 h
Organitza: Associació de Comerciants de 
Travessera de Gràcia Centre i Puigmartí 
i Associació de Comerciants c. Torrijos.

Cantada de Nadales
amb Escola Youkali
A càrrec dels alumnes de l’escola de 
teatre musical Youkali pels comerços 
associats de Travessera de Gràcia 
Centre, Puigmartí, Mare de Déu dels 
Desemparats i Torrijos.
Lloc: Travessera de Gràcia, Puigmartí, 
Mare de Déu dels Desemparats i Torrijos.
Dies: 20 i 23 de desembre
Hora: 18.30 h
Organitza: Escola Youkali, Associació 
de Comerciants de Travessera de Gràcia 
Centre i Puigmartí i Associació de 
Comerciants c. Torrijos.

Jisàs de Netzerit.  
Els pastorets del s. XXI
L’espectacle intercala narracions 
amb nadales i una història paral·lela 
entre la vida de Jisàs i l’essència de 
“La Guerra de les Galàxies” amb 
una mirada irònica i humorística 
sobre la societat actual. Acompanya 
l’espectacle el grup de rocker-clowns 
De Mortimers.
Lloc: Plaça Anna Frank, s/n.
Hora: 22 h
Preu: de 8 a 15€.
Organitza: CAT, Centre Artesà 
Tradicionàrius.

I avui també...

• Postals de Nadal 
(vegeu pàg. 6)

El Pare Noel 
visita el mercat 
Una visita el mercat de la Llibertat 
per repartir caramels i molta il∙lusió 
als més menuts. El Pare Noel vestirà 
de verd per donar suport a la 
campanya Mercat de la Llibertat ‐ 
Mercat verd.
Lloc: Mercat de la Llibertat, plaça de la 
Llibertat s/n. 
Dies: 21, 22, 23 i 24 de desembre
Hora: 10 h
Organitza: Mercat de la Llibertat.

Caga Tió
El Mercat de Lesseps rep la visita  
del Tió i estan convitats tots els nens  
i nenes del barri a picar-lo amb bastó!
Lloc: Mercat de Lesseps (c. Verdi, 200).
Hora: 11 h
Organitza: Mercat de Lesseps.

Màgia i teatre amb 
dues comerciants ben 
especials!
Dues comerciants del barri visitaran 
una selecció de botigues, i faran 
partíceps dels seus trucs de màgia 
tant a comerciants com a clients dels 
comerços del barri.
Lloc: Inici a Travessera de Dalt, 6 fins  
a c. Escorial.
Hora: 11 h
Organitza: Direcció de Comerç de
l'Ajuntament de Barcelona.
 

Mostr´art l'Espai 
Jove la Fontana
Mostra d’art i artesania amb diferents 
tallers, mostra d’artistes joves  
i molt més...
Lloc: Plaça del Sta. Rosa - Espai Jove  
La Fontana. 
Hora: 12 a 20 h 
Organitza: Espai Jove La Fontana. 
 
Tió de Nadal
Un any més fem cagar el Tió amb 
xocolatada i obsequis.
Lloc: La Violeta de Gràcia (c. Maspons, 6).
Hora: 12 a 14 h
Organitza: Centre de Cultura Popular  
la Violeta.

Festa d' homenatge a  
la Gent Gran de Gràcia
Festa en homenatge a la gent gran de 
Gràcia. Ball amb música en directe, 
berenar, exhibició de ball i rifa amb 
regals entre d’altres sorpreses més.
Lloc: Espai cultural Can Musons
(c. Alzina, 9).
Hora: 17 a 20.30 h
Organitza: Fundació Festa Major  
de Gràcia.

Dissabte 21 de desembre
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Contes a la vora del foc
Contes i titelles del món.
Lloc: La Casa dels Contes (c. Ramón  
y Cajal, 35).
Dies: 21, 23, 27, 28 i 30 de desembre  
i 2, 3 i 4 de gener.
Hora: 17 h
Preu: 5€.
Organitza: La Casa dels Contes.

L’Estel de Natzaret
Representació nadalenca que es 
du a terme des de fa més de 100 
anys, amb més de 50 actors sobre 
l’escenari. Combina escenes de 
text i escenes musicals.
Lloc: El Cercle Catòlic de Gràcia
(c. Santa Magdalena, 12).
Dies: 21 i 22 de desembre
Hora: 18.30 h
Preu: de 6 a 11€.
Organitza: El Cercle Catòlic de Gràcia.

Palabras Mágicas 
Un espectacle de màgia on una 
parella de mags ens fan sommiar
amb els ulls oberts.
Lloc: La Casa dels Contes 
(c. Ramón y Cajal, 35).
Dies: 21 i 27 de desembre i 3 de gener
Hora: 18.30 h
Preu: 7€.
Organitza: La Casa dels Contes.

Tradicional concert 
coral de Nadal de l’Orfeó 
Gracienc
No us perdeu el concert conjunt de 
l’Orfeó Gracienc, el cor Veus amb 
Gràcia, el cor de noies Roig Korai  
i el cor Veus de Tardor. 
Lloc: L’ Orfeó Gracienc (c. Astúries 83).
Hora: 19 h
Organitza: Orfeó Gracienc.

Benvinguda Màgia  
a la plaça de la Vila
Cercavila Inaugural amb L’Esperit 
de Nadal i les colles i entitats de 
Gràciat.
Recorregut: Alzina 9 (Can Musons), 
Robí, Església, pl. Virreina, Or, Verdi, 
pl. Revolució, Mare de Déu de dels 
Desemparats, Puigmartí, Penedès,  
pl. de la Vila. 
Dies: 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29. 30 i 31 
de desembre i 2 de gener.
Horari: a 20.30 h
Organitza: Federació de Colles
de Sant Medir.

Activitats familiars i per a tothom 
a la Plaça de la Vila: 

Matins de Jocs  familiars i cultura 
popular: jocs de taula, jocs clàssics, 
jocs tradicionals,  jocs motrius, taller 
de costuretes,  ludoteca infantil. 
Tardes de contes, tallers i cultura 
popular: conta-contes, caguem el 
tió, taller de manualitats, de fang, 
de decoració de galetes, d’electricitat 
i taller obert de batukada amb 
Reperkutim, crepes i sorteigs.

A més ens visitarà l’Esperit de 
Nadal, i el 31 al matí rebrem 
l’Home dels Nassos.    

Dies i hores de les Activitats:
Matins: 21, 22, 23 Jocs i ludoteca d’11 
a 14 h. 28 de desembre Cultura popular 
de 10.30 a 13 h. 22 i 29 de desembre 
Taller de costuretes de 10 a 13 h. 31 
de desembre Rebuda de l’Home dels 
Nassos de 10.30 a 11 h
Tardes: 22 i 30 de desembre de 18 a 20 
h. 23 de desembre de 17 a 20 h. 24, 27 
i 29 de desembre de 17 a 18.30 h. 28 de 
desembre de 17 a 20 h i el 2 de gener 
de 17 a 18.30 h
** Recollida de joguines, roba i menjar 
durant tots els dies.

Organitza: Colles i Entitats de Gràcia 
i Districte de Gràcia.

 
Xocolatada Solidària
Un any més el mercat de la
Llibertat organitza una xocolatada 
solidària per a recaptar fons 
que es lliuraran íntegrament a 
la Marató de TV3. Aquest any 
per les "Malalties Minoritàries".
Lloc: Mercat de la Llibertat, plaça 
de la Llibertat s/n. 
Hora: 8 a 15 h
Preu: Donatiu voluntari.
Organitza: Mercat de la Llibertat.

Diumenge 22 de desembre

I avui també...

• Els Pastorets de Folch 
i Torres (vegeu pàg. 4)

I avui també...

• Els Pastorets de Folch 
i Torres (vegeu pàg. 4)

• El Pare Noel visita el 
mercat (vegeu pàg. 9)

• L’Estel de Natzaret 
(vegeu pàg. 10)

• Benvinguda Màgia 
a la plaça de la Vila 
(vegeu pàg. 10)

Marionetes: Bèsties 
i animalons 
Aventures dels animals de la selva 
amb marionetes de fil a càrrec 
de Toni Zafra.
Lloc: La Casa dels Contes (c. Ramón 
y Cajal, 35).
Dies: 22, 24, 27 i 30 de desembre i 2, 
3 i 4 de gener.
Hora: El 22 de desembre i el 2, 3 i 4  
de gener a les 12 h. Els 22, 24, 27 i 
30 de desembre a les 17 h 
Preu: 7€.
Organitza: La Casa dels Contes.
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Espai de jocs familiars
Per Nadal vine a jugar a l’entorn 
comercial de l’Abaceria!
Lloc: c. Mare de Déu dels Desemparats 
i Torrijos (entre Travessera de Gràcia 
i Puigmartí).
Dies: 23, 24, 27, 30 i 31 de desembre.
Hora: 11 h
Organitza: Associació de Comerciants de 
Travessera de Gràcia Centre i Puigmartí, 
Associació de Comerciants c. Torrijos.
 
Representant les botigues 
en un collage de Nadal
Realització de collage individual 
per acabar en una  posada en escena 
col·lectiva. Fotografiant aparadors 
i botigues. Les botigues poden cedir 
material per la recerca dels elements.
Lloc: carrers del voltant del mercat de la 
Llibertat: c. Benet i Mercader, c. Oreneta, 
c. Cigne, c. Sant Marc, Rambla del Prat 
i plaça Gal·la Placidia. 
Hora: 11 h
Organitza: Direcció de Comerç de 
l'Ajuntament de Barcelona.

Espai de tallers familiars
Tallers de manualitats, tallers i contes 
en anglès, tallers de cuina i molt  més! 
a l'entonrn comercial de l' Abaceria.
Lloc: Travessera de Gràcia, 175.
Dies: 23 i 30 de desembre.
Hora: 17 a 20 h
Organitza: Associació de Comerciants de 
Travessera de Gràcia Centre i Puigmartí, 
Associació de Comerciants c. Torrijos.
 

Caga Tió
Vine a fer cagar el tió a l'entorn 
comercial de l' Abaceria.
Lloc: Travessera de Gràcia, 175.
Hora: 17 h
Organitza: Ametller Origen, Associació 
de Comerciants de Travessera de Gràcia
Centre i Puigmartí, Associació de 
Comerciants c. Torrijos.

Al Nadal i al nostre barri, 
Gòspel de proximitat
S'implicarà a les botigueres i botiguers 
de cada barri, amb un cor de Gòspel 
professional que representarà unes 
peces ben conegudes.
Lloc: Plaça Joanic, c. Pi i Margall fins 
c. Alegre de dalt. Des de passeig Sant Joan 
fins c. Sardenya i al c. Sant Antoni Ma 
Claret entre passeig Sant Joan i c. Sardenya.
Hora: 18 h
Organitza: Direcció de Comerç de 
l'Ajuntament de Barcelona.

Dilluns 23 de desembre

Degustació Cava i Coca
El Mercat de Lesseps vol celebrar 
el Nadal amb tots els veïns i veïnes, 
prenent una copa de cava i coca.
Lloc: Mercat de Lesseps (c. Verdi, 200).
Hora: 11 h
Organitza: Mercat de Lesseps.

Caga Tió gegant!
Vine a fer cagar el Tió amb els 
comerciants de l’entorn del mercat 
de l’Abaceria. Farem dos passis. 
Lloc: Diferents punts 
entorn comercial Abaceria.
Hora: 12 h
Organitza: Associació de Comerciants de 
Travessera de Gràcia Centre i Puigmartí, 
Associació de Comerciants c. Torrijos.

Cant de la Sibil·la 
Un any més el Cant de la Sibil·la 
precedirà la missa del Gall que serà 
acompanyada pel cor de l'Orfeó 
Gracienc dirigit per Vallvé i d'una 
manera escènica i teatral diferenciarà 
la Sibil·la Gracienca de la resta de 
Sibil·les de Barcelona.
Lloc: Parròquia de Santa Maria 
de Gràcia (c. Gràcia, 3-5).
Hora: 23.30 h
Organitza: Fundació Festa Major 
de Gràcia i Orfeó Gracienc.

I avui també...

• Els Pastorets de Folch  
i Torres (vegeu pàg. 4)

• Cantada de Nadales amb 
Escola Youkali (vegeu pàg. 8)

• El Pare Noel visita el mercat  
(vegeu pàg. 9)

• Contes a la vora del foc 
(vegeu pàg. 10)

• Benvinguda Màgia a la plaça 
de la Vila (vegeu pàg. 10)

I avui també... 

• Decorem l’arbre  
(vegeu pàg. 6)

• El Pare Noel visita el mercat  
(vegeu pàg. 9)

• Benvinguda Màgia a la plaça 
de la Vila (vegeu pàg. 10)

• Marionetes: Bèsties i 
animalons (vegeu pàg. 11)

• Espai de jocs familiars 
(vegeu pàg. 11)

Sortida Sant Esteve 
Sortida d'atletisme oberta a tothom, 
per la vorera, del carrer Escorial fins 
al Tibidabo i tornar.
Lloc: c. Escorial, 162 (davant joieria 
Moreno Santos).
Hora: 9 h
Organitza: Associació Esportiva 
La Mitja del Castell / correCATagafo.

Dimarts 24 de desembre

Dijous 26 de desembre

I avui també...

• Els Pastorets de Folch 
i Torres (vegeu pàg. 4)

12 13



Nadalàctic
4a Fira del joc i la creativitat 
de Gràcia.
Tallers creatius, espectacles familiars, 
jocs de taula, conta-contes, risoteràpia 
en família, tallers d'experimentació 
sonora per nadons, pintacares, circ, 
racó d’intercanvi de joguines, racó 
dels  menuts (0-3 anys), sorteig 
Nadalàctic, festa de cap d’any... 
i molt més!
Lloc: Plaça del Sol.
Dies: 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre.
Hora: Els dies 27 al 30 de 10 a 14 h 
i de 16 a 18 h. El dia 31 de 10 a 14 h
Organitza: Districte de Gràcia.
 
Aquest Nadal compra 
al comerc de proximitat!
Animació itinerant amb música, 
animadors i xanquers a l'entorn 
comercial de l'Abaceria. 
Lloc: Travessera de Gràcia, Puigmartí, 
Mare de Déu dels Desemparats i Torrijos.
Hora: 18 h
Organitza: Associació de Comerciants de 
Travessera de Gràcia Centre i Puigmartí, 
Associació de Comerciants c. Torrijos.

Divendres 27 de desembre I avui també... 

• Els Pastorets de Folch  
i Torres (vegeu pàg. 4)

• Encreuats premiats 
(vegeu pàg. 8)

• Contes a la vora del foc 
(vegeu pàg. 10)

• Palabras Mágicas 
(vegeu pàg. 10)

• Marionetes: Bèsties i 
animalons (vegeu pàg. 11)

Joguines imaginàries
Taller per aprendre molts valors a 
través de la construcció de joguines, 
tant reciclades com de nova creació, 
per desprès regalar-les als comerços 
dels barri.
Lloc: Eix Gran de Gràcia: c. Gran de 
Gràcia des de Pla de Salmerón fins 
a plaça Trilla.
Hora: 11 h
Organitza: Direcció de Comerç 
de l'Ajuntament de Barcelona.

“El nadal al bosc 
dels animalets” 
Espectacle de titelles familiar a càrrec 
de la companyia de Titelles Dandy.
Lloc: c. Puigmartí.
Hora: 12 h
Organitza: Associació de Comerciants de 
Travessera de Gràcia Centre i Puigmartí, 
Associació de Comerciants c. Torrijos.

 La nostra amiga la girafa
A través de la música i de la mà de 
dues expertes en educació musical 
us proposem una experiència 
auditiva i teatral que farà viatjar els 
infants a través de l’imaginari dels 
animals per un món ple d’emocions. 
Pes nadons i infants fins als 6 anys.
Lloc: Lluïsos Teatre ( pl. del Nord, 7).
Dies: 29 i 30 de desembre.
Hora: 12 h
Preu: De 6 a 9€ (excepte menors d’1 any).
Organitza: Lluïsos Teatre i Sonall 
Musical.

I avui també...

• Els Pastorets de Folch  
i Torres (vegeu pàg. 4)

• Contes a la vora del foc 
(vegeu pàg. 9)

• Nadalàctic (vegeu pàg. 14)

I avui també...

• Els Pastorets de Folch  
i Torres (vegeu pàg. 4)

• Nadalàctic (vegeu pàg. 14)

Diumenge 29 de desembre

Dissabte 28 de desembre

Dilluns 30 de desembre

I avui també...

• Els Pastorets de Folch  
i Torres (vegeu pàg. 4)

• Encreuats premiats 
(vegeu pàg. 8)

• Contes a la vora del foc 
(vegeu pàg. 10)

• Palabras Mágicas  
(vegeu pàg. 10)

• L’Estel de Natzaret  
(vegeu pàg. 10)

• Marionetes: Bèsties i 
animalons (vegeu pàg. 11)

• Espai de jocs familiars 
(vegeu pàg. 11)

• Espai de tallers familiars 
(vegeu pàg. 12)

• Nadalàctic (vegeu pàg. 14)

• La nostra amiga la girafa 
(vegeu pàg. 15)
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Dimarts 31 de desembre

Cercavila de l’Home 
dels Nassos
Cercavila de l’home dels nassos per 
les principals places, carrers i mercats 
de la Vila de Gràcia. No t’ho perdis!
Lloc: Sortida de La Violeta de Gràcia 
(c. Maspons, 6) i cercavila pels carrers de 
la Vila.
Hora: 10 h
Organitza: Centre de Cultura Popular 
La Violeta. 

Arribada de l’Home
dels Nassos
Música en viu per ambientar  
el carrers on s'espera l'arribada de  
l'home dels nassos i el seu seguici.
Seran rebuts pels comerciants, 
clients, i veïnat, amb el tradicional 
refrigeri. 
Lloc: Travessera de Gràcia, 337.
Hora: 11 h
Organitza: Asociació de comerciants 
Nova Travesera i Claret Baix.

Degustació de Cava 
i Coca
El Mercat de Lesseps vol acomiadar 
l'any amb tots els veïns i veïnes, 
prenent una copa de cava i coca.
Lloc: Mercat de Lesseps c. Verdi, 200).
Hora: 11 h
Organitza: Mercat de Lesseps.
 

I avui també...

• Espai de jocs familiars 
(vegeu pàg. 11)

• Nadalàctic (vegeu pàg. 13)

I avui també... 

• Els Pastorets de Folch  
i Torres (vegeu pàg. 4)

• Contes a la vora del foc 
(vegeu pàg. 10)

• Marionetes: Bèsties i 
animalons (vegeu pàg. 11)

I avui també...

• Els Pastorets de Folch  
i Torres (vegeu pàg. 4)

• Contes a la vora del foc 
(vegeu pàg. 10)

• Marionetes: Bèsties i 
animalons (vegeu pàg. 11)

• Palabras Mágicas 
(vegeu pàg. 10)

• El Rei Mag al mercat 
(vegeu pàg. 16)

Dijous 2 de gener

Divendres 3 de gener

El Rei Mag al mercat
Els nenes i  les nenes podran lliurar 
la seva carta al Rei mag. 
Lloc: Porta d’entrada del Mercat de 
l’Estrella situada al carrer Pi i Margall. 
Dies: 2, 3 i 4 de gener.
Hora: 10 a 13 h
Organitza: Associació de venedors 
del Mercat de l’Estrella.

El carter reial
El carter reial torna per tal que 
tots els infants puguin entregar la 
seva carta a La Violeta. 
Hi haurà berenar per a tothom
Lloc: La Violeta de Gràcia (c. 
Maspons, 6).
Hora: 17.30 a 20.30 h
Organitza: Centre de Cultura Popular 
La Violeta. 

Patge Reial
El Patge Reial visita el Mercat de 
Lesseps perquè tots els nens i nenes 
li puguin donar la carta per als
Reis Mags!
Lloc: Mercat de Lesseps (c. Verdi, 200).
Hora: 11 h
Organitza: Mercat de Lesseps.

Espectacle i taller de circ
Amb el circ podrem aprendre 
habilitats psicomotrius a través de 
tot un seguit de jocs; alguns d’ells 
inclouran elements de botigues. 
Amb la implicació de les botigueres 
i botiguers, descobriem el teixit 
comercial del barri.
Lloc: Verdi, des de plaça Revolució
fins c. Biada, c. Terol fins a pl. Virreina, 
Torrent de l'Olla entre c. Astùries i 
c. Betlem.
Hora: 11 h
Organitza: Direcció de Comerç de 
l'Ajuntament de Barcelona.

Dissabte 4 de gener
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Espectacle de titelles 
“Els Tres Porquets” 
Espectacle familiar amb la 
companyia de titelles Sebastian 
Vergès.
Lloc: c. Puigmartí.
Hora: 12 h
Organitza: Associació de Comerciants de 
Travessera de Gràcia Centre i Puigmartí, 
Associació de Comerciants c. Torrijos.

Nadal a ritme de swing
Activitat que consisteix en fer 
ballades de dansa davant de botigues 
de barri per oferir animació i 
reconeixement als comerços del 
proximitat i al veïnat.
Itinerari: Plaça del Diamant, c. Astúries 
entre Gran de Gràcia i Torrent de l'Olla, 
i Torrent de l'Olla entre Travessera de 
Gràcia i c. Asturies.
Hora: 18 h
Organitza: Direcció de Comerç  
de l'Ajuntament de Barcelona.

Cavalcada de les 
Carteres Reials
Les Carteres reials de Gràcia, l’Ona, 
la Sitar i l’Estel de foc arribaran 
un dia abans que Ses Majestats per 
realitzar la seva tradicional cercavila 
pels carrers de la Vila. Quan finalitzi 
la cavalcada es dirigiran a tots 
els nens i nenes des del balcó del 
districte sota una pluja de confeti.
Després baixaran a la Carpa Reial  
a recollir les cartes, fer-se fotos i 
trobar-se amb tothom qui ho vulgui. 
Recorregut: Jardinets de Gràcia - 
Gran de Gràcia - Montseny - Perla 
- Sant Lluís - Escorial - laça Joanic - 
Travessera de Gràcia - Torrent de l’Olla 
- Diluvi - Plaça de la Vila de Gràcia.
Hora: 18 h
Organitza:  Fundació Festa Major  
de Gràcia.

I avui també...

• Els Pastorets de Folch  
i Torres (vegeu pàg. 4)

• Contes a la vora del foc 
(vegeu pàg. 10)

• Marionetes: Bèsties i 
animalons (vegeu pàg. 11)

• El Rei Mag al mercat 
(vegeu pàg. 16)

Promocions
i Fires
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Promocions
Festa del comerç 
al carrer de Nadal
Festa nadalenca de comerç al carrer 
amb paradetes de tota mena de 
productes del comerç del barri 
per fer les compres de Nadal.
A més, trobareu tot un munt de 
propostes i activitats familiars.
Carrers: Travessera de Gràcia, Trav, 
Pugimarti, Torrijos, Verdi, entorns 
Mercat de la Llibetat i Astúries
Puigmartí.
Dia: 14 de desembre.  
Hora: 10 a 21 h
Organitza: Associació de comerciants 
del carrer Verdi, Associació de 
comerciants del Portal de la Llibertat, 
Associació de comerciants de la Nova 
de Torrijos, Associació de comerciants 
deTravessera Centre i Puigmartí, 
Associació de comerciants de Travessera 
de Gràcia - Casc Antic, Associació de 
comerciants de la Nova Torrijos de Baix, 
Associació de comerciants del carrer 
Astúries.

Ruta dels Arbres de Nadal 
sostenibles associats  
a Coll Amunt!
Als aparadors o a l’ interior dels 
comerços del Coll trobaràs bonics 
arbres de Nadal. Són arbres 
sostenibles que han creat nens i 
nenes per donar vida i llum al nostre 

barri durant les festes de Nadal.
Estan construïts amb fusta reciclada i 
guarnits amb decoracions que han fet 
els nens i nenes. Et convidem a fer-hi 
un tomb, a descobrir la creativitat 
amb què estan fets i a conèixer tot allò 
que ens ofereixen els comerços del 
barri: qualitat, bon servei i el Nadal 
més bonic, al costat de casa.
Lloc: Al barri de El Coll. 
Dia: Des del 25 de novembre fins el 7 
de gener.
Hora: Horari de botiga.
Organitza: Associació Coll Amunt amb 
la col·laboració de les escoles i Ampes 
del barri i el Centre cívic El Coll - 
La Bruguera.

El Trenet de Gran 
de Gràcia
Gran de Gràcia organitza una ruta 
amb trenet per a tots aquells nens 
i nenes que vulguin recórrer una part 
de Gràcia.
Recorregut: c. Gran de Gràcia, pl. 
Lesseps, c.Torrent de l’Olla, c. Còrsega 
i Jardinets de Gràcia.
Parades: c. Gran de Gràcia, 26, Gran de 
Gràcia, 90 i Gran de Gràcia amb pl. Trilla.
Dies: Del 13 de desembre fins el 5 de 
gener. Excepte els dies festius (25 i 26 
de desembre i 1 de gener).
Hora: 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h
Preu: 2€ (excepte clients de les botigues 
associades i nens i nenes fins a 7 anys).
Organitza: Eix Gran de Gràcia.

Trenet de Camp 
de Grassot
Durant les festes de Nadal, la 
mainada pot donar voltes pel barri, 
en companyia dels seus familiars, 
amb trenet!
Recorregut: Travessera de Gràcia - 
Sardenya Sant Antoni Maria Claret- 
Passeig de Sant Joan - Escorial - Pi i 
Margall - Pi i Margall - Escorial - Passeig 
de Sant Joan - Industria - Roger de Flor - 
Travessera de Gràcia - Sardenya - 
Sant Antoni Ma Claret.
Parades: c. Sicília amb Travessera de 
Gràcia (sortida), Sant Antoni Ma Claret, 
39 (parada de bus), Pi i Margall davant 
del Mercat de l’Estrella, passeig Sant 
Joan amb c. Indústria (parada de bus), 
c. Sant Antoni Ma Claret amb c. Sicília 
(arribada). 
Dies: Del 20 de desembre fins el 5 de 
gener. Excepte els dies festius (25 i 26 
de desembre i 1 de gener).
Hora: 11 a 14 h i 17 a 20.30 h. El 20 
de desembre es fara volta d’ inauguració 
a les 16 h. Els dies 24 i 31 de desembre 
s’acabarà a les 20 h. El 4 i 5 de gener 
només circularà pel matí.
Preu: 1,5€ (excepte clients de les 
botigues associades).
Organitza: Associació de comerciants 
Nova Travessera i Claret de Baix, 
Associació Claret, Comerç i Serveis, 
Associació de Veïns i Comerciants 
pl. Joanic, Pi i Margall, Escorial i 
Rodalies, Associació de Comerciants 
Eix Torrent, Associació de Comerciants 
Travessera Gràcia Centre, Mercat de 
l’Estrella i Mercat de l’Abaceria Central. 

Trenet de Nadal 
Nova Travessera
Durant les festes de Nadal, la 
mainada pot donar voltes pel barri, 
en companyia dels seus familiars, 
amb trenet!
Recorregut: Escorial - Sant  Salvador - 
Torrent de l´Olla - Travessera  de Gràcia.  
Parades: Arribada i sortida: Illeta plaça  
Joanic (Escorial - Pi i  Margall), Torrent 
de l’Olla, 137 (parada de bus), davant de 
la biblioteca de la Vila de Gràcia (parada 
de bus) i a la Travessera de Gràcia amb 
c. Quevedo (parada de bus).
Dies: Del 20 de desembre fins el 5 de 
gener. Excepte els dies festius (25 i 26 
de desembre, i 1 de gener).
Hora: 11 a 14 h i 17 a 20.30 h. El 20 
de desembre es fara volta d’inauguració 
a les 16. Els dies 24 i 31 de desembre 
s’acabarà a les 20 h. El 4 i 5 de gener 
només circularà pel matí.
Preu: 1,5€ (excepte clients de les 
botigues associades).
Organitza: Associació de Comerciants 
Nova travessera i claret de baix, 
Associació claret, comerç i serveis, 
Associació de Veïns i Comerciants 
pl. Joanic, Pi i Margall, Escorial i 
Rodalies, Associació de Comerciants 
Eix Torrent, Associació de Comerciants 
Travessera Gràcia  Centre, Mercat de 
l’Estrella, Mercat de l’Abaceria Central.
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Mercat de Nadal - 
Coll Amunt!
Mercat de Nadal al Parc de la
Creueta del Coll on participaran 
comerços del barri.
Trobareu, entre d’altres: Cantates de 
Nadal “Nadal amb cor” per l’Escola 
Mare de Déu del Coll, Activitats 
esportives al Poliesportiu de la 
Creueta,Taller de Nadal
“Vine a fer el teu ninot de neu” 
i Actuacions de màgia amb 
el mag “Christian Cooker”
Dies: El 15 de desembre de 2019.
*Al mercat es podran recollir la fotografia de 
l’activitat “Nadal  Kroma Key” que es realitza 
en aquest  Parc el dia anterior per la tarda. 
(veure pàg 4).

Sorteig Extraordinari 
de Nadal
En el marc de les activitats del 10è 
Aniversari de la remodelació del 
mercat de la Llibertat, se sortejaran 
4 Targetes client amb 100€ per 
comprar a les parades del mercat.
Lloc: Mercat de la Llibertat, 
plaça de la Llibertat s/n. 
Dia: 28 de desembre.
Hora: 12 h
Organitza: Mercat de la Llibertat.

Fires
Fira d’atraccions de Nadal
Atraccions per a nens i nenes amb 
inflables, cavallets, llits elàstics 
i pesca d’aneguets. 
Dies: Del 14 de desembre de 2019 
al 6 de gener del 2020.
Lloc: Plaça Joanic.
Hora: 10 a 21 h
Preu: Gratuït pels clients dels 
comerços associats.
Organitza: Nova Associació de Veïns, 
Veïnes i Comerciant de la plaça del 
Diamant l’ Entorn.

Fira de Nadal Botigues 
Abaceria Gràcia
Fira de productes artesans i de 
proximitat amb artesanes i creadores 
de Gràcia i la cooperativa social 
Diomcoop als entorns comercials 
de l' Abaceria.
Lloc: Travessera de Gràcia, 185. 
Dies: Del 23 de desembre al 5 de gener 
(dies 25, 26 de desembre i 1 de gener 
tancat).
Hora: 10 a 20.30 h
Organitza: Associació de Comerciants 
de Travessera de Gràcia Centre i 
Puigmartí, Associació de Comerciants 
Carrer Torrijos.

Nadal solidari 
i Exposicions

22



Nadal solidari
Recollida d’aliments
Vine a portar aliments per ajudar a 
les persones necessitades.
Lloc: El Cercle Catòlic de Gràcia. 
Al carrer Santa Magdalena 12.
Dies: Del 4 al 24 de desembre.
Hora: 17 a 21 h
Organitza: El Cercle Catòlic de Gràcia.

Renova les teves joguines 
Xarxes d’intercanvi. 
Suma’t a l’estil zero!
Porta les joguines que ja no utilitzis 
i a canvi et donarem punts Renoves 
amb la puntuació corresponent. 
Podràs intercanviar els punts per les 
joguines que més t’agradin.
Més informació: https://ajuntament.
barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/
residu-zero.
Lloc: Recepció Centre cívic la Sedeta
(c. Sicília, 321).
Dies i hora: Els dies 12 i 13 de desembre 
d’11 a 14 h i 17 a 19 h. El dia 21 d’11 a 
14 h
Organitza:  Centre cívic La Sedeta 
i Casal Infantil La Sedeta.

Jornada Solidària amb 
les Sense Sostre
“Lola no estàs sola” és un projecte 
feminista que pretén empoderar a 
dones i sensibilitzar al teixit social. 
Parteix de les necessitats i la manca 
de recursos que pateixen les dones 

en situació de carrer amb l’objectiu 
de dotar-les d’un espai on sentir-se 
segures i acompanyar-les en el seu 
procés.
Lloc: Centre Cívic El Coll - La Bruguera.
Dies: El 14 de desembre.
Hora: A concretar.
Organitza: Associació "Lola no estàs 
Sola".

Concert Solidari
Concert de Nadal a càrrec de la Coral 
Mare de Déu del Coll i "Musicus" 
Orquestra de flautes dolces del Coll 
a benefici del Banc d’Aliments del 
barri. Si voleu participar, cal que 
porteu algun aliment el dia del 
concert: llet, llegums, arròs...
Lloc: Centre Cívic El Coll - La Bruguera.
Dia: El 15 de desembre.
Hora: 18 a 21h
Organitza: Coral Mare de Déu del Coll i 
Orquestra de flautes dolces “Musicus”.

Renova la teva joguina i  
fes intercanvi de joguines
Aquesta activitat organitzada 
per l’Ajuntament de Barcelona vol 
fomentar l’intercanvi entre 
els ciutadans d’aquelles joguines 
que es troben en bon estat però 
que ja no fem servir.
Lloc: Lluïsos de Gràcia. 
Dies: 18, 19 de desembre (recollida) 
20 de desembre (intercanvi). 
Hora: de 17 a 20 h 
Organitza: Ajuntament de Barcelona 
i Lluïsos de Gràcia. 

Caldo solidari
Vine a veure com fem el caldo 
i a prendre'l amb els comerciants 
i les veïnes del barri! als entorns 
comercials de l'Abaceria. 
Lloc: Travessera de Gràcia i c. Puigmartí 
entre Torrent de l’Olla i Milà i Fontanals 
així com carrers Torrijos i Mare de Deu 
dels Desemparats entre Ramón y Cajal i 
Puigmartí / Siracusa.
Dia i hora: 21 de desembre de 10 a 14   h  
Organitza: Associació de Comerciants 
de Travessera de Gràcia Centre i 
Puigmartí, Associació de Comerciants 
c. Torrijos.
 
Recollida de joguines
Del 23 de desembre 
al 4 de gener
Campanya solidària impulsada pels 
comerciants de l’entorn del Mercat 
de l’Abaceria amb la col·laboració de 
l’escola Nou Patufet. Les joguines han 
de ser noves o en bon estat, i no poden 
ser bèl·liques ni sexistes. 
Punts de recollida: Escola Nou Patufet, 
les botigues associades de Travessera 
de Gràcia Centre, c. Puigmartí, 
c. Mare de Déu dels Desemparats 
i c. Torrijos, i Muebles San Ramos 
(Av. de Vallcarca, 60).

Pessebre Monumental 
Del 9 de desembre al 2 de febrer 
Per Nadal podreu visitar l’únic 
pessebre monumental de la Vila 
de Gràcia. Amb suro, molsa, sorra, 
figures de més de 30 centímetres fetes 
artesanalment amb fang i roba i rius 
que semblen de veritat.
Lloc: Espai Cultural Can Musons
(c. Alzina, 9).
Dies i hora: De dilluns a dijous de 
17 a 21 h Divendres de 10 a 13.30 h
Organitza: Fundació Festa Major de 
Gràcia.

“Benvolguts Reis Mags... 
qui sou?”
Del 9 de desembre al 2 de febrer 
Vine a l’exposició i descobreix com i 
per què ha anat evolucionant aquesta 
llegenda fins a convertir-se en una 
de les dates amb més tradicions 
del calendari festiu de casa nostra.
Lloc: Espai Cultural Can Musons
(c/Alzina, 9).
Dies i hora: De dilluns a dijous de 17 a 
21 h. Divendres de 10 a 13.30 h
Organitza: Fundació Festa Major 
de Gràcia.

Exposicions
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El pessebre de 
La Violeta, un pessebre 
poc convencional
Del 10 de desembre al 2 de febrer
La Violeta exposa un pessebre 
d’uns deu metres quadrats elaborat 
amb figures i complements 
diversos d’aquesta cadena de 
joguines (Playmobil).
Lloc: La Violeta de Gràcia (c. Maspons 6).
Hora: De dilluns a divendres de 9 a 13 h 
i 16 a 23 h Dissabte i diumenge de 10 a 
23 h
Organitza: Centre de Cultura Popular 
La Violeta de Gràcia.

Viuen al carrer 
perquè volen? 
Del 10 de desembre al 6 de gener
Vine a conèixer el treball que fan 
diverses entitats en el camp de 
l’atenció a les persones que viuen al 
carrer.
Lloc: Centre Cívic El Coll - La Bruguera. 
(c. de l’Aldea, 15-17).
Hora: De dilluns a divendres de 10 a 14 h 
i 16 a 22 h. Caps de setmana de 17 a 21 h. 
Taula rodona a les 19 h
Organitza: Fundació Arrels, Fundació 
ASSIS i l’associació “Lola no estàs sola”.

Dibuixos i il·lustracions
de Miquel Fuster
Del 10 de desembre al  
6 de gener
Us presentem un recull 
d’ il·lustracions de les novel·les 
gràfiques que Miquel Fuster, 
dibuixant i il·lustrador que va viure 
al carrer durant molts anys, ha 
publicat i on explica la seva vivència.
Lloc: Centre cívic El Coll (c. de l’Aldea, 
15-17).
Inauguració: 19 de desembre.
Hora: De dilluns a divendres de 10 a 
14 h i 16 a 22 h Caps de setmana de 
17 a 21 h
Organitza: Fundació Arrels.
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Segueix el dia a dia de la Benvinguda 
Màgia del Nadal a Gràcia al nostre web:

ajuntament.barcelona.cat/gracia

Mira aquí tot el que passa 
a Barcelona aquest Nadal

barcelona.cat/nadal

Bcn_Gracia @districtegracia @bcn_gracia


