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Nadal 2014: un Nadal per compartir

» Es consolida la Fira Solidària de Nadal d’Economia Social i
continuen les diferents activitats solidàries
» El comerç, les fires, la pista de gel i altres activitats lúdiques
busquen la promoció i dinamització comercial
» El Nadal més tradicional es renova i afegeix enguany nous
elements per a gaudir de les millors tradicions nadalenques
» Els serveis municipals estan a punt per al Nadal
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Barcelona ja és a punt per rebre el Nadal. L’Ajuntament de Barcelona ha coordinat tots els
departaments municipals implicats perquè els ciutadans puguin gaudir d’aquestes festes
nadalenques amb la tranquil·litat i la seguretat que el consistori desenvolupa les seves funcions
i els seus serveis perquè tot funcioni perfectament. La ciutat està preparada pel Nadal.
El Nadal és una festa tradicional molt esperada pels ciutadans de Barcelona. Des de l’encesa
de llums que marca l’inici de les festes fins a la cavalcada de Reis que les tanca, l’Ajuntament
de Barcelona conjuntament amb associacions de comerciants, d’empreses, d’entitats socials i
solidàries i d’associacions culturals, hem organitzat moltes activitats perquè ciutadans i visitants
gaudeixin del Nadal a la nostra ciutat. El Nadal a Barcelona convida a gaudir de nombroses
propostes culturals, lúdiques i festives. Tota la informació de les activitats previstes a la ciutat
es podran consultar a la web www.bcn.cat/nadal
Per a l’Ajuntament de Barcelona, el Nadal són dates per a compartir, per a transmetre amb més
intensitat els valors de la solidaritat, de l’ajut cap als qui més ho necessiten i es pot fer també,
des d’una vessant més participativa i innovadora. Per aquest motiu, s’ha triat com a lema que
defineix totes les activitats de la campanya de Nadal: “Barcelona inspira un Nadal per
compartir”.
Aquestes són les diferents activitats organitzades per a aquestes festes.
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»

Campanya solidària

L’Ajuntament de Barcelona posa l’accent en el benestar de les persones i organitza activitats
que puguin ajudar a aquells que més ho necessiten. En el context de crisi que afecta al conjunt
de la societat, el consistori està compromès amb la promoció i foment de la solidaritat en el
marc d’una estratègia compartida amb el tercer sector i amb la societat, i ha dissenyat diferents
iniciatives per donar suport als col·lectius menys afavorits i que estan patint de forma
especialment accentuada els efectes de la crisi.

Fira Solidària de Nadal d’Economia Social
Els Jardinets de Gràcia tornaran a acollir per tercer any consecutiu la Fira Solidària de Nadal
d’Economia Social, del 12 al 23 de desembre, que té l’objectiu de promoure el compromís
ciutadà i l’economia social a Barcelona i facilitar la col·laboració de la ciutadania amb les
entitats.
En aquesta Fira les entitats i empreses d’economia social que treballen en la inserció
sociolaboral poden exposar i vendre els productes de qualitat que elaboren. Aquestes són
empreses d’inserció, centres especials de treball i entitats d’inserció laboral que formen part de
la Xarxa d’Economia Social de Barcelona (XESB).
Davant de l’èxit dels darrers anys, la tercera edició de la Fira es durà a terme durant dotze dies;
l’horari dels dies entre setmana és de les 12:00 hores a les 21:00 hores. Hi participaran 38
entitats de la XESB de 7 federacions diferents i augmenta el nombre de casetes, 30 en total
davant les 24 de l’any passat.
Enguany la patge Estel visitarà per primer any la Fira Solidària de Nadal d’Economia Social. La
seva tasca es sensibilitzar les famílies i els nens i nenes que han d’escriure les cartes perquè
demanin joguines no sexistes.
Des de 2008 Barcelona compta amb la patge Estel, un personatge femení de Nadal que
fomenta l'adquisició de joguines que no siguin ni violentes ni sexistes. La patge Estel es també
mestre de cerimònies de l'arribada dels Reis Mags a Barcelona, en peu d'igualtat amb el patge
Gregori. El seu nom té una doble connotació, l'estel que arriba d'orient i guia als Reis Mags i la
simbologia d'una joguina, l'estel, que no és sexista ni violenta.

Promoció del voluntariat en el marc de l’Acord Ciutadà per una Barcelona
Inclusiva
Aquesta iniciativa es desenvolupa durant tot l’any, però fent un especial èmfasi en el període de
Nadal. Els seus objectius són:
- Promoure el compromís ciutadà i el voluntariat a Barcelona
- Facilitar la col·laboració de la ciutadania amb les entitats.
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Aquesta acció de promoció del voluntariat es fa conjuntament amb la Taula de Tercer Sector i
la Federació Catalana de Voluntariat Social i es realitza a través de la web de l’Acord Ciutadà
per una Barcelona Inclusiva: www.bcn.cat/barcelonainclusiva

XIV Concert de Nadal de cant coral de la Gent Gran
El proper 16 de desembre tindrà lloc la XIVa Edició del Concert de Nadal de la Gent Gran.
Aquest concert, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona en coordinació amb les corals de gent
gran participants, té com a objectiu promocionar i posar en valor l’envelliment actiu a la ciutat a
través de l’activitat del cant coral. Aquest any el tema del concert serà “Cantàvia, una cantata
per la gent gran”, una obra del compositor Joan Vives i text de Piti Español i escrita
especialment per aquest concert de Nadal
El concert continua a les xarxes socials per tal de fer partícip a la família, amics i coneguts dels
participants d’aquesta experiència musical única a través de l’ús de les noves tecnologies i de
les xarxes socials per compartir i intercanviar idees i valors, generar i aportar opinions, i implicar
a persones joves en el marc del concert.

Col·laboració amb la 47a Campanya Cap Nen Sense Joguina
L’Ajuntament de Barcelona tornarà a col·laborar en la Campanya Cap Nen Sense Joguina que
organitza Ràdio Barcelona-Cadena Ser i que aquest any arriba a la seva 47a edició. El
consistori coordinarà el repartiment de les joguines a través del Casino de l’Aliança del
Poblenou i també lliura un objecte per a la subhasta.

Festival de la Infància i de la Joventut
Des del proper 27 de desembre, i fins el 4 de gener, el Festival de la Infància i de la Joventut,
organitzat per Fira de Barcelona, ofereix una gran varietat d’activitats esportives, educatives,
lúdiques i solidàries, per gaudir del Nadal en família.
L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, hi serà
present per oferir un espai de promoció de la campanya de l’Any de la Família a la ciutat sota el
lema “Barcelona és família”. L’espai de l’Ajuntament esdevindrà La Casa de l’Ona, la girafa de
Barcelona, una casa familiar dividida en els diferents habitacles d’una llar (menjador, cuina,
dormitori, etc.), i cadascuna d’aquestes habitacions esdevindrà una activitat. L’objectiu és
treballar al voltant de valors com el diàleg, la cooperació, educació, coresponsabilitat,
aprenentatge, confiança, cura i solidaritat

Activitats pels col·lectius dels usuaris/es dels recursos socials
Els diferents equipaments i recursos d’atenció social de l’Ajuntament de Barcelona oferiran
activitats i serveis específics per Nadal, com per exemple:
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4

» Dossier de Premsa
Campanya de Nadal 2014

-

El servei d’Àpats en Companyia oferirà menges especials de Nadal.
Els nens i nenes usuaris de ludoteques o dels Centres Oberts municipals tindran visites
gratuïtes al Saló de la Infància.
Els centres de persones sense llar, en les residències de gent gran, habitatges amb
serveis i d’altres equipaments i centres residencials oferiran activitats de Nadal.

Activitats esportives amb component social
-

Caminada de Nadal Solidària: Aquesta caminada, que tindrà lloc el 21 de desembre,
està inclosa al circuit d’itineraris urbans Barnatresc, i enguany segueix l’anomenada
“Ruta del Tricentenari”. La sortida tindrà lloc entre les 9.00 i les 9.30 hores al parc de la
Ciutadella. La caminada serà d’11 quilòmetres al llarg d’un recorregut que passarà per
la Barceloneta, el Born i el Gòtic. Aquesta activitat inclourà un punt de recollida
d’aliments que s’instal·larà gràcies a un acord amb Càritas, per tal que els participants i
qui vulgui adherir-se a la iniciativa puguin col·laborar portant aliments al punt de
recollida.

-

Cursa dels Nassos: La darrera prova atlètica del 2014 tindrà lloc el dimecres 31 de
desembre, a les 17:30 hores, amb sortida des del carrer de la Selva de Mar i amb un
recorregut urbà de 10 quilòmetres. Les inscripcions estaran obertes fins a les 24.00
hores del dia 24 de desembre mitjançant el web www.bcn.cat/cursanassos o
presencialment, del 5 al 19 de desembre, a l’oficina de la cursa.
A més, per cada xip blanc -d’un sol ús- es farà una aportació de 80 cèntims d’euro a
Càritas.

Altres activitats esportives
-

Copa de Nadal, travessa del port nedant: Cada 25 de desembre el Club Natació
Barcelona organitza la Copa de Nadal de natació, que consisteix en travessar nedant
200 metres d’aigua obertes al port de Barcelona. La primera edició d’aquesta competició
es va organitzar el Nadal de 1907, fet que la converteix en la prova esportiva més antiga
de Barcelona i en una de les més antigues d’Europa.

-

Primer Bany de l’Any: Cada 1 de gener, a les 12:00 hores, el Club Natació Atlètic
Barceloneta organitza una capbussada col·lectiva per donar la benvinguda al nou any.
En la benvinguda al 2014 es van reunir a la platja de la Barceloneta més de 650
participants.
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» El comerç i el Nadal
El comerç és un element clau per a la dinamització econòmica de la ciutat, especialment en
aquestes dates. La ciutat compta amb una oferta de qualitat i molt diversa. Des de la regidoria
de Comerç, Consum i Mercats es dóna suport al comerç de proximitat que organitza diferents
activitats en els districtes de la ciutat a través dels eixos comercials i de les associacions de
comerciants. El comerç és també un dels punts d’atracció del turisme que visita la nostra ciutat
en aquestes dates.
Els mercats municipals de Barcelona es vesteixen de festa per acollir pessebres, el caga tió i la
visita dels Reis d'Orient i els seus patges. Els seus comerciants tenen a punt activitats infantils,
sortejos de productes i paneres, tallers de cuina, tastets nadalencs i fins i tot unes campanades
de cap d'any 'avançades', entre moltes altres propostes.
La col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i les associacions de comerciants de la ciutat
té el seu punt més simbòlic en la il·luminació nadalenca.

Barcelona il·luminada
Durant aquests dies els carrers de Barcelona s’omplen de llum i les associacions de
comerciants busquen l’originalitat de les seves decoracions amb l’objectiu que l’enllumenat
sigui un element més que incentivi el consum nadalenc.
L’alcalde presidirà l’acte de l’encesa de llums que marca l’inici de les festes nadalenques i que
aquest any serà el divendres 21 de novembre, a les 18.30 hores, als Jardins de Salvador
Espriu (Jardinets de Gràcia).

Encesa de llums als districtes
Enguany es tornarà a fer l’encesa de llums nadalencs als districtes de la ciutat i cada districte
farà el seu propi acte d’encesa de llums:

-

Ciutat Vella: el divendres 21 a les 18:00 hores a la Plaça del Poeta Boscà.
Eixample: el divendres 21 als Encants Nous del carrer València.
Sants-Montjuïc: el divendres 21 a les 18:45 hores a la Plaça de Santa Madrona.
Les Corts: el divendres 21 a les 19:00 hores a la Plaça Comas.
Sarrià-Sant Gervasi: el divendres 21 a les 19.15 hores al Mercat de Galvany (Santaló,
65).
Horta-Guinardó: el divendres 21 a les 19:00 hores al Passeig Maragall amb Frederic
Rahola.
Nou Barris: el divendres 21 a les 19:00 hores a la Plaça Llucmajor.
Sant Andreu: el divendres 21 a les 20:00 hores a la Plaça del Comerç.
Sant Martí: el divendres 21 a les 19:00 hores al Mercat de la Unió amb Marià Aguiló.

www.bcn.cat/premsa
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Enllumenat nadalenc als carrers
Les dates de la il·luminació de Nadal a la via pública de Barcelona són des del dia 21 de
novembre de 2014 fins el dia 6 de gener de 2015, ambdós inclosos. La data i hora de l’inici:
el divendres 21 de novembre de 2014 a les 19:00 hores i fins a les 01:00 hores.
Els horaris de funcionament de l’enllumenat són:
- diumenge a dijous, des de les 18:00 hores fins a les 24:00 hores.
- divendres i dissabtes des de les 18:00 hores fins a les 01:00 hores.
- dies extraordinaris: 24, 25, 31 de desembre i 5 de gener, des de les 18:00 hores fins a
les 02:00 hores.
L’encesa màxima d’un dia normal són 6 hores; l’encesa màxima dels divendres i dissabtes
són 7 hores; l’encesa màxima dels dies extraordinaris són 8 hores. Temps total d’encesa de
la campanya nadalenca: 304 hores.
Dades tècniques de l’enllumenat:
-

-

835 kw i 85 km
Servei de revisió i validació d’instal·lacions i ancoratges per garantir-ne la seguretat
Nous trams: Via Laietana (nova associació de Comerciants i Restauradors de la Via
Laietana), els carrers del Call Jueu, carrer Pelai, Pg Maragall, carrer Ramón y Cajal,
Travessera de Dalt i carrer Bailèn.
Dissenys nous:
 Gran Via (guanyador del concurs Encén el Nadal, categoria Professional): Emiliana
Design
 Aragó (guanyadora del concurs Encén el Nadal, categoria Novell): M. Clara Vidal
 Passeig de Gràcia
 Plaça Reial

Enguany es mantenen la decoració dels ametllers decoratius a Pl. Catalunya.

Coordinació d’obres per a l’enllumenat
Degut al gran nombre d’obres que en aquests moments s’estan executant a la ciutat, la
Direcció de Comerç, conjuntament amb la gerència d’Habitat Urbà, ha impulsat unes taules de
coordinació en les que participen tots aquells serveis municipals encarregats d’executar les
obres i els implicats en la instal·lació dels suports i motius nadalencs. L’objectiu d’aquestes
taules ha estat marcar criteris comuns i consensuats i definir l’ordre i prioritats pel que fa al
muntatge de suports i arcs lluminosos, així com pel desmuntatge previst al mes de gener.
D’aquesta manera es poden garantir els calendaris de les activitats planificades dels serveis
municipals, de les obres i del Nadal. Alguns exemples d’aquesta coordinació han estat carrers
com la Diagonal, el Passeig de Gràcia, l’avinguda Paral·lel, el carrer Balmes, i carrers de la
Trinitat Vella, Trinitat Nova, Bon Pastor, Barceloneta, Zona Franca o la Sagrera.

www.bcn.cat/premsa
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Concurs d’Idees “Encén el Nadal”
L’Ajuntament de Barcelona ha convocat enguany, per primera vegada, “Encén el Nadal”, un
concurs públic destinat a escollir el disseny de l’enllumenat del Nadal 2014 en els carrers Aragó
i Gran Via.
Aquesta iniciativa vol impulsar la implicació ciutadana en la campanya nadalenca, amb una
ornamentació de carrers propera i original que s’identifiqui amb els valors del disseny i la
innovació pels quals Barcelona és reconeguda internacionalment. També busca la dinamització
econòmica a través de la promoció del sector professional del disseny i la indústria creativa,
així com del suport al comerç ubicat en aquests carrers, Aragó i Gran Via, dos dels eixos
principals de la ciutat.
Els dos dissenys escollits
Al Concurs “Encén el Nadal” s’han presentat un total de 28 projectes de disseny d’enllumenat
nadalenc, 15 de professionals i 13 de novells, ja que el certamen contemplava aquestes dues
categories diferenciades.
En la categoria Novell ha guanyat la proposta Els Estels de Nadal, de la jove estudiant
d’arquitectura M. Clara Vidal Riera, que il·luminarà el carrer Aragó en els trams compresos
entre Bailèn i Aribau. En aquesta modalitat podien presentar-se els estudiants d’escoles
d’arquitectura, enginyeria, disseny o arts plàstiques i titulats de les mateixes disciplines amb
menys de dos anys des de la finalització dels seus estudis. El disseny que proposa M. Clara
Vidal representa la tendresa i la màgia del Nadal amb la creació d’un mantell d’estels sobre el
carrer Aragó i que s’encendran i apagaran en un suau moviment, evocant les estrelles que van
guiar els tres reis mags per arribar a Betlem.
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En la categoria Professional, dirigida a qualsevol professional vinculat al camp de la creació,
entre ells arquitectes, artistes plàstics, dissenyadors i enginyers, el projecte guanyador ha estat
Sons, de l’Estudi Emiliana Design, que estarà present en l’enllumenat de la Gran Via, en el
tram entre els carrers Bailèn i Muntaner, amb una proposta que reprodueix en lletres
il·luminades els sons onomatopeics més tradicionals d’aquestes festes.
L’Estudi Emiliana Design està format per Ana Mir i Emili Padrós que, al 1996 van iniciar la
seva trajectòria professional en el disseny de productes, mobiliari, il·luminació, així com espais
efímers i exposicions. Algunes de les seves obres formen part de les col·leccions permanents
com el Fond National d’Art Comtemporain de França, el Museu d’Arts decoratives de Barcelona
i el Museum of Art of Indianapolis als Estats Units. Entre els premis a la seva obra destaquen
el Delta de Plata ADI-FAD, el Premi FAD d’Arquitectura Efímera 2000 o el Premi Ciutat de
Barcelona 1999 de Disseny.

Primera edició del Premi d’ornamentació nadalenca de façanes, balcons i
aparadors comercials a Barcelona.
L’Ajuntament organitza la primera edició del concurs d’ornamentació i decoració de Nadal en
balcons, aparadors de comerços i façanes de edificis de la ciutat de Barcelona. Es convoquen
les tres categories: ciutadania de Barcelona (balcons), comerciants (comerços) i Hostalers /
Propietaris edificis (façanes edificis) amb l'objectiu de fomentar l’esperit nadalenc, tenint en
compte components de tradició i innovació i alhora ser tècnicament sostenible i segura si es
tracta d’enllumenat.

www.bcn.cat/premsa
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Els participants hauran de presentar fotografies de les ornamentacions i il·luminacions
realitzades durant aquestes dates nadalenques. Podran fer-ho des del 26 de novembre i fins el
19 de desembre al web www.bcn.cat/guarneixelteunadal on també figuren les bases del
concurs i la dotació econòmica de cadascuna de les categories dels premis.

Galets de Nadal il·luminats
També aquest any, com a decoració nadalenca, hi haurà 26 galets il·luminats grans i un de
gegant distribuïts per diferents indrets de la ciutat:
-

Els 20 galets grans il·luminats es col·locaran en grups de 2, 3 ó 4 a la Rambla
Catalunya, a 3 places de Gràcia i a 2 places de Sant Andreu.
El galet gegant s’instal·larà a la Pl. Bonanova

Il·luminació de la Torre Agbar

L’horari de l'enllumenat de la Torre Agbar s’adapta a l’horari de
l’enllumenat de Nadal de la ciutat.
Enguany s’ha previst una il·luminació més lenta per visualitzar-la i
fotografiar-la millor.

www.bcn.cat/premsa
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Arbres de Nadal
Els avets de Nadal són ja una tradició en els nostres carrers. Enguany s’instal·laran 15 arbres
de Nadal: 13 de 10 metres d’alçada, als deu districtes i dos considerats de ciutat: el del Portal
de l’Àngel i el de la Plaça Sant Jaume. Els arbres són de conreu ecològic i provenen de Sant
Hilari Sacalm.
Com l’any passat hi haurà un avet a la Plaça Sant Jaume, de 17 metres, patrocinat per
Mercabarna i estarà decorat per l’Escola d’Art Floral de Mercabarna-Flor.
El concurs públic per al patrocini i instal·lació dels avets de Nadal a Barcelona ha estat guanyat
per l’empresa Clear Channel amb la marca Tous. Instal·larà l’avet del Portal de l’Àngel, de 18
metres d’alçada i la resta als diferents districtes de la ciutat,

La ubicació dels avets als districtes és:
- Eixample: Passeig de Gràcia/Gran Via i Placeta
Aragó/Dos de Maig
- Sants-Montjuïc: Consell de Cent/ Creu Coberta (Mercat
d’Hostafrancs)
- Les Corts: Plaça Comas i Numància/Diagonal
- Sarrià-Sant Gervasi: Pau Casals/ Pl. Francesc Macià, Pl.
Molina/Guillem Tell i Pl. de Sarrià
- Gràcia: Passeig de Sant Joan/ Sant Antoni Maria Claret
- Horta-Guinardó: Rbla del Carmel amb Llobregós
- Nou Barris: Plaça Major de Nou Barris
- Sant Andreu: Plaça Orfila
- Sant Martí: Avinguda Meridiana /Sèquia Comtal

Campanya Barcelona Christmas Shopping
Turisme de Barcelona posa en marxa la campanya
Barcelona Christmas Shopping amb l´objectiu de captar
la demanda externa en el període de compres prèvies a
les vacances de Nadal, i incrementar les vendes a les
botigues membres del Barcelona Shopping Line.
Barcelona es promociona com a destí de compres
internacional en el període comprès entre el 20 de
novembre i el 21 de desembre posant molt èmfasi a la
campanya a través de les xarxes socials.

www.bcn.cat/premsa
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La campanya Barcelona Christmas Shopping, es realitzarà aquest any a set països: Regne
Unit, Alemanya, Suïssa, Bèlgica, Suècia, Noruega i Rússia. El perfil a qui s’adreça la campanya
és el turista que normalment viatja en parella, i que té entre 35 i 60 anys, de nivell socioeconòmic i cultural alt. Són professionals que viatgen amb motivacions culturals,
gastronòmiques, d´estil de vida, i sobretot, amb intenció de compra.
Enguany es vol augmentar l’abast de la campanya online i per això es difondrà als mitjans
digitals dels països triats i també a mitjans generalistes d’interès pels turistes com mitjans d’estil
de vida, moda i viatges. La campanya rebrà el suport de totes les eines de comunicació i
promoció de Turisme de Barcelona, com ara les xarxes socials, newsletter, pàgina web
corporativa i del Barcelona Shopping Line. També es farà una microsite o app especial per a
l’acció a Facebook. Es publicarà la campanya a les xarxes socials del Visit Barcelona a
Facebook, Twitter i Instagram. Es sortejaran 4 estades a Barcelona per a dinamitzar les xarxes
socials i aconseguir més seguidors, fans i major impacte online.
En quant a la resta de la campanya, es distribuiran fulletons, vinils i adhesius promocionals a
tots els establiments membres del programa Barcelona Shopping Line i a les oficines
d’informació de Turisme de Barcelona.

Pista de gel a la Plaça Catalunya
La Pista de Gel de Barcelona “Bargelona” és un
projecte promogut per la Fundació Barcelona
Comerç que té per objectiu dinamitzar el comerç
de proximitat durant la campanya de Nadal a
través dels descomptes que ofereixen les
botigues associades als eixos comercials per
accedir a la pista. L’any passat va ser un èxit
amb 90.000 visitants i la voluntat és arribar a les
100.000 persones. La pista de gel s’inaugura el
divendres 20 de novembre a les 12:00 hores i
tancarà el diumenge 11 de gener de 2015.
Horaris
L'horari de la pista serà de 10:00 hores del matí a les 21:00 hores del vespre de diumenge a
dijous; fins a les 23:00 hores de la nit, els divendres i dissabtes i vespres de festiu. Els festius
de les 10:00 hores a les 21:00 hores. Horaris especials pels dies festius: 24 i 31 de desembre
de 10:00 hores fins a les 20:00 hores. El 25 de desembre, de 10:00 hores a 14:00 hores i 1 de
gener de les 11:00 hores a les 23:00 hores.
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Preu
El preu de l’entrada és de 10 euros l’hora i de 7 euros la mitja hora. Hi ha un descompte del 50
% del preu de l'entrada d'una hora amb els vals que distribuiran els establiments associats a
tots els eixos comercials que formen part de la Fundació Barcelona Comerç.

Activitats a la Pista de gel
La instal·lació de la pista de gel permet promocionar els esports de gel a Barcelona amb
l’objectiu de vincular la ciutat amb els esports d’hivern i amb el projecte de la Candidatura
Olímpica i Paralímpica Barcelona Pirineus 2026.
Les activitats de promoció esportiva a la Pista de Gel seran els següents:
1. Espectacle inauguració
Per a la inauguració del 20 de novembre, s’ha creat un espectacle de patinatge artístic (1
parella i 1 individual femení).
2. Exhibicions
Es realitzaran 7 exhibicions amb l’objectiu d’ensenyar al màxim nombre de públic possible,
espectacles curts de patinatge artístic per tal d’aconseguir més practicants i aficionats a
aquests esports.
3. Cursos iniciació
Durant el període de vacances escolars, els cursos específics d’iniciació seran cursos impartits
per formadors titulats en les diferents disciplines dels esports de gel que tindran l’objectiu
d’iniciar als nens i nenes en aquell esport concret. La Federació Catalana d’Esports d’Hivern
seran els responsables d’oferir i coordinar aquests cursos.Aquet any s’oferirà un total de 10
cursos: 3 de patinatge artístic, 3 d’hoquei gel, 2 de short track (patinatge de velocitat), i es faran
2 cursos d’iniciació per nens que no han tingut prèviament cap contacte amb el gel.
4. Racó Interactiu dels Esports d’Hivern
Un espai a la carpa on es trobarà informació dels diferents esports d’hivern amb un objectiu
pedagògic però a la vegada interactiu. Diferents accions que faran que el públic tingui un
contacte actiu i divertit amb alguns d’aquests esports.
5. Espai Tast de Neu
Del 20 al 23 de novembre, les estacions d’esquí, les marques de material, la Federació
Catalana d’Esports d’Hivern i els Ens Territorials de la muntanya mostraran i explicaran la seva
oferta. L’objectiu és aconseguir que Bargelona sigui un punt de trobada i de referència dels
esports d’hivern a la ciutat, i que això beneficiï al sector i al territori.
6. Final del Grand Prix de patinatge artístic
Aquest any coincideix amb la celebració de l’11 al 14 de desembre de la final del Grand Prix de
patinatge. Hi hauran sinèrgies pel que fa a les activitats de promoció d’un esdeveniment a
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l’altre. Activitats que acostin als ciutadans les grans estrelles que tindrem de patinatge artístic a
la ciutat, i aconseguir que els patinadors de la pista de Bargelona s’acostin a veure la
competició en directe. Es podran comprar entrades o productes de merchandising de la final del
Grand Prix.

» Nadal Tradicional
El Nadal tradicional està format per moltes activitats: el Pessebre de la Plaça Sant Jaume, la
Cavalcada de Reis, exposicions, concerts, carters reials… Són activitats organitzades per
l'Institut de Cultura de Barcelona amb motiu de les festes de Nadal, amb l'objectiu de
transmetre la tradició d'aquestes dates amb la voluntat de poder innovar i incorporar nous
elements al Nadal més tradicional.

Pessebre
La plaça de Sant Jaume acull el tradicional Pessebre que l’Ajuntament instal·la cada any en
aquest punt de la ciutat i que esdevé un lloc molt concorregut durant totes festes. Es podrà
visitar del divendres 28 de novembre al dimarts 6 de gener en horari de 10:00 hores a les 22:00
hores.

Exposició “Brull. El pessebre català’
L'Ajuntament acull durant aquests dies una exposició amb figures de pessebre de l’escultor i
ceramista català Josep M. Brull i Pagès (Ascó, 1907- Ripollet, 1995), procedents dels fons del
Museu Etnològic de Barcelona. Les figures, modelades amb fang artesanalment i
policromades, formen part d’una tipologia basada en el ruralisme català. Aquesta tipologia és
hereva dels presepi napolitans setcentistes, on es recreen àmpliament les classes populars. A
Catalunya, aquesta corrent l’enceta a finals del segle XVIII l’escultor Ramon Amadeu, del qual
Brull en fou continuador. L’exposició estarà ubicada a la Galeria del Pati de l'Ajuntament, a la
plaça de Sant Jaume, del divendres 28 de novembre al dimarts 6 de gener, en horari de les
11:00 hores a les 20:00 hores.

La Fira de Santa Llúcia
Com cada any la Fira de Santa Llúcia obrirà, amb una imatge renovada, l’últim divendres de
novembre, el dia 28 i restarà oberta fins el 23 de desembre, amb els següents horaris:
 Els dies feiners d’11 del matí a dos quarts de nou del vespre
 Els dies festius i les vigílies de festius l’horari serà de 10 del matí a dos quarts de deu
del vespre o màxim fins les deu del vespre.
Com és tradició, durant la Fira de Santa Llúcia es desenvoluparan activitats d’animació de la
fira, adreçades a tots els públics.
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Fira de Nadal de la Sagrada Família
Els voltants del temple de la Sagrada Família es converteixen en una postal nadalenca gràcies
a la Fira de Nadal que s'instal·la davant de l'edifici emblemàtic de Gaudí, del 29 de novembre al
23 de desembre, amb horari de les 10:00 hores a les 22:00 hores.
Aquesta fira, que va néixer als anys seixanta, s'ha convertit en un dels mercats nadalencs de
més tradició de l'Eixample, i també de la ciutat.
Si passeu per la Fira de Nadal de la Sagrada Família descobrireu gairebé un centenar de
parades amb tota mena de figures i elements pessebrístics, arbres i plantes de Nadal i
guarniments variats, entre altres. Hi trobareu tot allò necessari per decorar casa vostra per a les
festes.

Fira de Reis de la Gran Via
Un any més la Fira de Reis de la Gran Via posa fàcil a Ses Majestats la preparació dels regals
per a les festes. Al llarg de les més de 270 parades d'aquest mercat nadalenc trobareu mil i una
idees per obsequiar.
La fira té unes parades dedicades a joguines, i tota mena d'objectes per regalar, des de peces
de bijuteria i plata, fins a ceràmica, sabons, bufandes, barrets, peces de vestir, llums o
elements de decoració. Estarà oberta des del 19 de desembre fins al 6 de gener, i no hi faltaran
les xurreries, per menjar alguna cosa mentre es passeja i es gaudeix de l'ambient nadalenc
d'aquesta fira.

Concert de nadales a l'Orfeó Català
Un any més, l'Orfeó Català ha volgut sumar-se a la celebració del Nadal a la ciutat amb un
concert que tindrà lloc a la Plaça del Rei. L'Orfeó és una entitat estretament lligada a la història
de Barcelona des del seu naixement l'any 1891 de la mà de Lluís Millet i Amadeu Vives. Pioner
del cant coral, l'Orfeó va popularitzar la música entre les classes treballadores de l'època i es va
convertir en un important element de cohesió social. A dia d’avui, l’Orfeó és un dels
agrupaments corals més prestigiosos d’Europa. Dirigits per Josep Vila i Casañas, els membres
de l'Orfeó cantaran nadales tradicionals a la Plaça del Rei el divendres 2 de gener de 2014, de
les 19:30 hores a les 20:15 hores.

Carter Reial a l'Ajuntament
Com cada any, uns dies abans de l'arribada de Ses Majestats i el seu espectacular seguici a
Barcelona, una delegació reial s'instal·la a la ciutat per a rebre les cartes de tots aquells que
volen demanar desitjos i regals a Melcior, Gaspar i Baltasar, una tradició que s'ha recuperat fa
pocs anys i ha estat molt ben rebuda per part de grans i petits. Dins de l'Ajuntament, uns
emissaris reials seran els encarregats de rebre les cartes. S’instal·larà a la Galeria del Pati de
l’Ajuntament del divendres 2 de gener al diumenge 4 de gener de 2015 en horari de les 11.30
hores a les 13.30 hores i de les 17:00 hores a les 19.30 hores.
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Carter Reial al Pailebot de Santa Eulàlia
El Pailebot de Santa Eulàlia és el lloc des del qual Melcior, Gaspar i Baltasar arriben a la ciutat
el diumenge 5 de gener i enguany serà, un any més, el lloc on un carter reial recollirà les cartes
de tots aquells que volen fer arribar els seus desitjos a Ses Majestats. L’horari serà del
divendres 2 de gener al diumenge 4 de gener de 2015 de les 11.00 hores a les 19.00 hores.

Fàbrica dels Reis d’Orient
Enguany se celebraran per tercer any consecutiu, les Jornades de Portes Obertes de la Fàbrica
i Magatzem de Ses Majestats els Reis d’Orient a partir del 27 de desembre fins al 4 de Gener i
amb algunes novetats respecte a edicions anteriors. Obrim les portes de la magnífica i
excel·lent fàbrica perquè nens i adults, puguin venir a veure els darrers avanços tecnològics
disposats a Fabra i Coats amb l'ocasió de l'arribada dels Excel·lentíssims Reis d'Orient.
També animem als més endarrerits a què aprofitin la visita per lliurar la seva carta directament
als nostres operaris. La Fàbrica dels Reis Mags es troba a Fabra i Coats, carrer Sant Adrià, 20 i
estarà oberta de les 18:00 hores a les 21:00 hores tots aquests dies, excepte l’1 de gener.

Tallers Reials
Les carrosses reials i tot el món màgic que envolta els Reis d'Orient en la seva arribada a
Barcelona es podran veure el matí del diumenge 4 de gener al Palau Victòria Eugènia (Pavelló
7 del recinte firal de Montjuïc), l'espai on es fan els preparatius de la Cavalcada. Hi podrem
veure les carrosses guarnides que posteriorment recorreran els carrers de Barcelona durant la
Cavalcada, i assistirem als preparatius previs a l'arribada dels Reis a la ciutat. L’horari és de les
11.30 hores a les 15.00 hores.

Passeig de l'Home dels Nassos la ciutat
Organitzat per l'entitat l'Arca de Noé, amb la col·laboració de l’Institut Municipal de Paisatge
Urbà i la regidoria de Comerç, Consum i Mercats, l’Home dels Nassos passeja per indrets
rehabilitats de la ciutat. En aquesta ocasió la ubicació serà a l’indret anomenat popularment
“Els Quinze” al Passeig Maragall cantonada amb Avinguda de Borbó, que passa a ser un nou
punt de “Petit paisatge de Barcelona” que recupera objectes i detalls quotidians que formen
part de la memòria històrica dels barcelonins. En aquesta ocasió s’ha dissenyat una placa que
recrea un bitllet de 15 cèntims del tramvia núm. 46 que feia el trajecte Barcelona-Horta fins a
aquest punt. La tarifa de quinze cèntims es va mantenir fins el 1930 i va donar lloc al toponímic
que va fer popular aquest indret.
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Desfilada de L'Esperit de Nadal
L'Esperit de Nadal és un capgròs que va ser construït l'any 2012 per l'Associació de
Pessebristes de Ciutat Vella, i que enguany sortirà al carrer i desfilarà per la ciutat en molt bona
companyia: la de dotze personatges que representen els dotze mesos de l'any, que ballaran
per als assistents. Tindrà presència a l’encesa de llums de ciutat, al districte de Nou Barris i
durant les festes nadalenques desfilarà a diversos mercats municipals i eixos comercials.
Aquesta activitat compta amb la col·laboració del Comissionat de Participació Ciutadana i
Associacionisme.

La Font Màgica
A partir del divendres 5 de desembre i fins el dissabte 3 gener de 2015, s'incorporen en els
funcionaments ordinaris de l’horari de la Font Màgica, de 19:00 hores a 21:00 hores, les
nadales combinades amb música programada. Les nadales seran en horari de 19:00 a 19:30
hores i de 20:00 a 20:30 hores.
Els dies 25, 26 de desembre i 1 de gener hi ha funcionaments especials amb el mateix criteri
anterior de 19:00 hores a 21:00 hores, nadales en horari de 19:00 hores a19:30 hores i de 20
hores a 20:30 hores. La nit del 31 de desembre es desenvoluparà l'espectacle de les
campanades de cap d'any.
El dia 5 de gener hi ha funcionament extraordinari per la Cavalcada de reis. Les cascades 1,2,3
i 4 i Font Màgica funcionaran en horari del MNAC, de dimarts a dissabte de 10:00 hores a
19:00 hores i diumenge i festius de 10:00 hores a 14:30 hores.

Les Fonts Ornamentals del centre de Barcelona
Aquestes festes nadalenques també estaran en funcionament i il·luminades, seguint l'horari
de il·luminació de Nadal de la ciutat, les següents fonts: Passeig de Gràcia-Gran Via, Rambla
Catalunya-Gran Via, Diana, Plaça Espanya, i les fonts de Plaça Catalunya (Bessones,
Monument Francesc Macià, Fontanella).

Cavalcada de Reis
La vetllada comença a les 16:30 hores, el moment que Ses Majestats arribin al Moll de la
Fusta, on hi haurà animació per als més petits que esperen l’arribada dels Reis a bord del
Pailebot Santa Eulàlia. Després de la tradicional cerimònia de rebuda per part de l’alcalde, a les
18:00 hores començarà un recorregut per bona part dels carrers de la ciutat.
Recorregut: Av. Marquès de l’Argentera, Pla del Palau, Pg. Isabel II (banda muntanya), Via
Laietana, Pl. Urquinaona, Fontanella, Pl. de Catalunya, Pelai, Pl. de la Universitat, Rda. De
Sant Antoni, Sepúlveda, Av. Paral·lel, Pl. Espanya, Av. Reina Maria Cristina, Av. Rius i Taulet.
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» Campanades de cap d’any

Enguany es durà a terme per segon cop la celebració de les Campanades de Cap d’Any, que
tindrà lloc a l’avinguda Maria Cristina de Barcelona per acomiadar el 2014 i donar la
benvinguda a l’any nou. Es tracta d’un gran acte ciutadà, viu, familiar i obert a tothom en què es
convida la gent a anar a les Fonts de Montjuïc per començar el 2015 amb il·lusió i optimisme.
L’esdeveniment de les Campanades de Cap d’Any, promogut per Turisme de Barcelona,
comptarà amb un espectacle organitzat per la Fura dels Baus on la música, la pirotècnia i
l’aigua de les Fonts de Montjuïc jugaran un paper molt important. La gran atracció serà de nou,
l’aparició de l’Ésser del Mil·lenni.
La celebració de Cap d’Any té la vocació de convertir-se en un esdeveniment de referència
internacional com el que ja tenen altres ciutats del món com Sydney, Hong Kong, Londres,
París, Singapur i Nova York, entre d’altres, i convertir-se en un gran reclam ciutadà i turístic.
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» Els Serveis municipals a punt per a les festes
Neteja
Del 5 de desembre al 7 de gener de 2015 l’àrea d’Hàbitat Urbà-Medi Ambient i Serveis Urbans
reforça els serveis de neteja viària dels carrers i places de la ciutat, la recollida comercial de
paper/cartró als eixos comercials i la recollida domiciliària per donar cobertura a l’increment de
l’activitat comercial i usos i, per tant, la generació de residus que es produeixen durant
aquestes festes.
La neteja de carrers es reforça especialment amb equips de neteja viària, buidatge de
papereres i recollida de contenidors per evitar desbordaments a tots els districtes de la ciutat,
en especial a les zones més cèntriques i comercials de cada districte. En horari de diürn es
preveu reforç d’equips de repàs de neteja de residus a l’espai públic al voltant de contenidors i
carrers. A la tarda es preveu reforç en neteja viària i buidat de papereres a les zones
comercials i als seus eixos principals. El dispositiu especial també preveu neteja amb aigua a
les zones d’ús massiu de l’espai públic en horari nocturn.
L’Ajuntament també hi dedica diàriament un operatiu especial de recollida comercial de
paper/cartró, inclosos els festius d’obertura comercial, arribant a duplicar la freqüència de
recollida habitual, per atendre l’increment d’activitat i presència ciutadana als eixos comercials
de la ciutat. A més es realitza una campanya específica de comunicació adreçada als comerços
sobre la correcta gestió del cartró.
Per donar servei davant l’increment habitual en la generació de residus, tant de matèria
orgànica com de rebuig, paper/cartró, envasos i vidre, es reforça el servei de recollida dels
contenidors de totes les fraccions. L’increment en la recollida de residus als contenidors té en
compte els dies festius, especialment els dies especials d’obertura comercial i les dates
assenyalades, com ara Nadal, Sant Esteve, Cap d’Any i Reis.
El Dispositiu també inclou serveis especials per atendre esdeveniments ciutadans, com ara
fires i celebracions assenyalades, que s’esdevenen a la via pública:






Fira de Santa Llúcia. A la plaça de la Catedral i a la plaça de la Sagrada Família. Del 30
de novembre al 23 de desembre.
Fira de Reis de la Gran Via (entre carrer d’Entença i Muntaner). Del 16 de desembre al
6 de gener del 2015.
Pista de gel Plaça de Catalunya del 22 de novembre al 12 de gener de 2014.
Cap d’Any, 31 de desembre i 1 de gener
Cavalcades de Reis. Cobertura de totes les organitzades pels districtes, amb especial
atenció a la Cavalcada de Ciutat.5 de gener de 2014.
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Instal·lació de 220 punts de recollida d’arbres de Nadal en els deu districtes de la
ciutat
Del 7 fins al 17 de gener l’Ajuntament de Barcelona ofereix als ciutadans espais per a una
recollida dels arbres de Nadal, per tal d’evitar abandonaments incívics que pertorbin l’espai
públic, al temps que s’aprofita un recurs natural per a la millora del manteniment dels espais
enjardinats de la ciutat. Els 220 punts estan distribuïts per tots els districtes de la ciutat.
Els serveis de jardineria de la ciutat són els encarregats de la retirada periòdica dels arbres –
majoritàriament avets, però també branques d’arbres diversos que han servit de decoració
nadalenca a les llars- dipositats pels ciutadans per al seu degut tractament com a material de
jardineria. Es recomana lliurar els arbres nets d’elements ornamentals.
Els arbres recollits són transportats per al seu reciclatge al viver municipal, on es trituraran per
a ser convertits en encoixinat, previ procés de maduració d’aquestes restes. Aquest procés
requereix de dos o tres mesos de tractament per a obtenir una bona qualitat d’encoixinat. El
material resultant es dipositarà en els espais verds de la ciutat al llarg del primer semestre de
l’any.

Recuperació d’ampolles de cava als punts verds de Barcelona
L’Ajuntament fomenta el reciclatge d’ampolles de cava als punts verds de la ciutat, posant a
disposició dels ciutadans més de 100 punts de recollida, entre els 30 punts verds de barri i de
zona i els 96 punts on s’ubiquen els punts verds mòbils. En aquestes dates, a més, es duu a
terme una acció de comunicació per fomentar la recuperació d’ampolles de cava i que es
puguin reutilitzar, tenint en compte que una ampolla de cava es pot fer servir fins a 15 vegades,
i per tant generem un estalvi energètic del 95% respecte del què significaria el seu reciclatge
directe.
A l’estalvi energètic se li afegeix que amb la reutilització de les ampolles s’eviten processos de
fosa del vidre -un procés molt car energèticament-, i un estalvi econòmic important, ja què una
ampolla reutilitzada costa un 30% menys que un envàs nou.

Més seguretat i més convivència a l’espai públic
Amb motiu de les festes nadalenques, Barcelona entra en un període on es produeix un ús més
intensiu de l’espai públic i una major concurrència de visitants i turistes a les àrees més
comercials de la ciutat. Per aquest motiu i per tal de garantir que els ciutadans i els turistes que
ens visiten puguin gaudir del Nadal amb tranquil·litat, entre l’1 de desembre i l’11 de gener,
l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant la Guàrdia Urbana de Barcelona estableix un dispositiu
especial per assegurar uns òptims nivells de seguretat, convivència, mobilitat a la capital
catalana durant les 24 hores del dia. A partir del 6 de gener i durant el període de rebaixes es
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mantindrà el servei adient a l’entorn de les zones comercials de la ciutat, adequant-lo a
l’afluència de pública i la mobilitat del trànsit en cada moment. Tal com es habitual el dispositiu
comptarà també amb la col·laboració de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra que
actuaran coordinadament amb la Guàrdia Urbana per mantenir la seguretat a la capital
catalana.
L’àmbit d’actuació comprendrà tots els districtes de la ciutat, però es farà una atenció especial
a les zones de més afluència de ciutadans, a l’àmbit del centre de la ciutat i als diferents eixos
comercials de Barcelona.
Els principals objectius d’aquest dispositiu són:
 Augmentar la seguretat ciutadana i reduir els delictes.
 Millorar la seguretat viària.
 Mantenir la fluïdesa del trànsit, especialment a les vies bàsiques i a l’entorn dels
eixos comercials.
 Reduir les activitats irregulars a la via pública.
 Reduir la contaminació acústica.
L’operatiu es complementarà amb altres dispositius específics la Nit de Cap d’any, la
Cavalcada de Reis, etc...

La Guàrdia Urbana a prop dels ciutadans
En el marc d’aquest operatiu, i en previsió d’una major afluència de compradors a les diferents
zones comercials de la ciutat, els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona i dels Mossos
d’Esquadra reforçaran la seva presència en aquests àmbits realitzant funcions de proximitat i
de prevenció per garantir la seguretat i prioritzant la presència de patrulles uniformades a peu,
en especial als eixos comercials de cada barri.
A banda, durant aquests dies, el cos de policia barceloní incrementarà el control sobre el
fenomen de la venda ambulant il·legal, centrant-se en combatre aquesta pràctica especialment
la venda d’aliments i begudes. A més de l’actuació a la via pública, la Guàrdia Urbana
intensificarà el seu control sobre els locals i centres de distribució del material, en una clara
aposta per anar a l’origen d’aquest fenomen. Precisament durant aquests darrers mesos els
agents han dut a terme l’Operació Manta que ha permès realitzar 8 detencions i desmantellar 3
domicilis que actuaven com a principals punts de distribució de material falsificat. Aquest
operatiu ha permès intervenir uns 12.500 productes falsificats amb valor de més d’1 milió
d’euros al mercat. La venda ambulant no només suposa un ús indegut de l’espai públic, sinó
que també representa un greu perjudici per l’activitat econòmica de la ciutat, i sovint existeixen
xarxes organitzades que s’aprofiten de la precarietat laboral de les persones que acaben
practicant-la.
La Guàrdia Urbana també vetllarà per garantir la convivència ciutadana i en aquest sentit
corregirà les actituds incíviques que es produeixin als carrers de Barcelona, com el consum
d’alcohol al carrer o fer les necessitats fisiològiques a la via pública. Aquests dies, en els quals
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coincideixen un gran nombre de celebracions i sopars d’empresa, els agents faran inspeccions
a locals de concurrència pública incidint especialment en les infraccions relacionades amb els
sorolls, l’excés d’aforament i el consum de begudes alcohòliques per menors o a la via pública.

Desplaçaments segurs i fluïdesa viària
Durant aquestes festes, s’incrementa la presència de persones a les zones comercials i el
nombre de desplaçaments en aquests espais, per aquest motiu la Guàrdia Urbana també
vetllarà per evitar congestions de trànsit establint mesures d’ordenació per mantenir la fluïdesa
viària i facilitar la mobilitat tant dels vianants com dels vehicles. Paral·lelament, i com es fa de
manera habitual, el cos de policia barceloní reforçarà els controls preventius d’alcoholèmia i
drogo-test, per tal de reduir l’accidentalitat durant un període amb moltes celebracions. Es farà
una especial atenció en aquells punts més sensibles en relació a l’accidentalitat, amb l’objectiu
de reduir les víctimes d’accidents de trànsit.

Transports públics preparats
A nivell de mobilitat i durant aquest període, l’Ajuntament de Barcelona recomana l’ús del
transport públic per desplaçar-se per les zones més cèntriques de la ciutat. De cara a les festes
de Nadal, Transports Metropolitans de Barcelona ha previst un dispositiu que busca facilitar els
desplaçaments durant les festes, que es concentren en les zones comercials i amb motiu de
visites a familiars i sortides de lleure. Així, s'aplicarà un reforç selectiu en les línies d'autobusos
que transcorren pel centre de la ciutat i altres eixos comercials els dies de més activitat,
inclosos els festius en què els comerços estan autoritzats a obrir les portes. Cal tenir en compte
que el 24 de desembre, vigília de Nadal, els autobusos de TMB faran l’última sortida des de les
parades d'origen a les 22.00 hores. El metro serà, un cop més, l'opció més recomanable per
eludir la congestió associada a les dates nadalenques. Com és habitual, els dissabtes i la nit de
Cap d'Any, la que va del dimecres 31 de desembre al dijous 1 de gener, el metro donarà servei
de manera continuada. D'altra banda, el dimecres 24 de desembre, vigília de Nadal, el servei
de metro acabarà a les 23.00 hores.
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» Campanya de comunicació
La campanya de Nadal de Barcelona d’aquest
any té per objectiu informar de les activitats que
s’organitzen a tots els barris de la ciutat,
potenciar els valors de solidaritat i les activitats
solidàries que organitzen tant l’Ajuntament com
les entitats, dinamitzar econòmicament la ciutat
durant el període nadalenc, principalment el
comerç i l’hostaleria, i generar tràfic al web de
nadal, bcn.cat/nadal, on els ciutadans trobaran
tota la informació de les més de 600 activitats
proposades per gaudir del Nadal a Barcelona,
així com de l’esdeveniment que per segon any
s’organitza a l’Avinguda Maria Cristina per
celebrar les campanades de cap d’any.

La creativitat de campanya respon a la idea conceptual d’“Un Nadal per compartir” i el missatge
de campanya d’enguany és “Barcelona Inspira un Nadal per compartir”. En aquesta línia es
proposa una acció a les xarxes socials que es desenvoluparà durant les festes nadalenques i la
celebració de cap d’any, i que convida als ciutadans i visitants a compartir el seu Nadal a
Barcelona.
A nivell de mitjans, és una campanya 360 amb presència a TV, ràdio, premsa, revistes, mitjans
exteriors (Banderoles, opis, torretes, busos i torretes entre d’altres) i campanya on line, així com
difusió a les xarxes socials.
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