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3 de juliol de 2020 
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Plaça de Catalunya serà l’epicentre del Festival de 

Nadal de Barcelona amb una aposta per la cultura que 

contribueixi a la dinamització social i comercial del 

centre 
 

 
Primera simulació de volumetries  

 

» Plaça de Catalunya acollirà des del 18 de desembre fins al dia 30 de desembre un 

programa cultural amb una vintena de projectes familiars, musicals i escènics en una 

graella de més de 100 activitats destinada a diferents franges d’edat 
 

» La programació incideix en el paper d el centre de la ciutat com a punt d’atracció cultural i 

social, en la línia que les entitats socials, artístiques, i comercials venien reclamant en els 

darrers anys, i comptarà amb la participació d’agents privats, cooperatius, associatius i 

equipaments públics de la ciutat vinculats a la cultura i la creativitat local 
 

» El Festival de Nadal de Barcelona es desenvoluparà en el conjunt de districtes i eixos 

comercials de la ciutat amb centenars d’activitats familiars, d’oci i culturals des del 26 de 

novembre fins al 6 de gener 

 

» De manera extraordinària per al 2020, l’Ajuntament augmenta un 72% el pressupost per a 

subvencions a il·luminació nadalenca dels eixos comercials, passant de 550.000 euros a 

950.000 euros, i subvenciona el 75% de tots els llums dels eixos comercials de la ciutat, 

com a resposta a les demandes del sector comercial 
 

» El consistori destinarà aquest any 1.712.891,13 euros a la il·luminació nadalenca en el 

conjunt de la ciutat, un 65% més que en el Nadal de 2019.  
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La Plaça Catalunya serà l’epicentre del Festival de Nadal de Barcelona, amb una programació 

des del dia 18 de desembre fins al dia 30 de desembre amb una vintena de projectes familiars, 

de música, i d’arts escèniques en una graella de més de 100 activitats. Un punt de trobada per 

als barcelonins i barcelonines i per a les persones que ens visiten que, d’acord amb el caràcter 

com a ciutat mediterrània, reforça la celebració de les festes nadalenques al carrer i, 

singularment, al centre de la ciutat. La programació de Plaça de Catalunya incideix en el seu 

paper com a punt d’atracció cultural i comercial, en la línia que les diferents entitats socials, 

artístiques i comercials venien reclamant en els darrers anys. Compta amb un pressupost de 

705.370 euros.  

 

Plaça de Catalunya serà doncs, el centre del Festival de Nadal de Barcelona que es 

desenvoluparà en el conjunt de districtes i eixos comercials de la ciutat amb centenars 

d’activitats familiars, d’oci i culturals des del 26 de novembre fins al 6 de gener. El conjunt de 

l’oferta es defineix al voltant del concepte de la Màgia del Nadal i de la Llum. El Festival 

buscarà transmetre la tradició de les festes nadalenques a partir de la cultura mediterrània, amb 

llenguatge universal i expressió contemporània, i en col·laboració amb els agents i entitats 

artístics locals.  És a partir d’aquests conceptes bàsics que s’està desenvolupant el conjunt del 

programa per als 10 districtes de la ciutat.    

 

L’Ajuntament de Barcelona, en el marc de les mesures del Centre per a la Coordinació de la 

Resposta Econòmica (CECORE), ha posat com a moment clau per a la recuperació del 

consum la campanya de Nadal 2020. En aquest sentit es treballa per a situar les festes de 

Nadal com un moment de recuperació del consum a nivell local i internacional. Per aquest 

motiu, l’Ajuntament de Barcelona en diàleg amb el conjunt d’entitats comercials de la ciutat fa 

una aposta per a renovar el model de Nadal de la ciutat, amb un canvi profund en el sistema 

d’enllumenat de la ciutat, amb activitats a tots els barris de Barcelona i amb una clara vinculació 

entre el comerç i la restauració i la cultura. Aquesta fórmula ha de crear un relat intern del 

Nadal a Barcelona  i ha de servir per projectar el model de Nadal a Barcelona al món.   

 

La posada en marxa d’una programació cultural específica per a la Plaça Catalunya va 

acompanyada del fet que aquest espai es convertirà durant el Nadal 2020 en un dels grans 

espais públics del centre de la ciutat que el consistori il·luminarà durant les festes nadalenques. 

Las plaça se sumarà així per primera vegada a la resta d’espais del centre que l’Ajuntament 

il·luminarà, com són Via Laietana, Plaça Urquinaona, Aragó, Gran Via, Paral·lel i el carrer 

Balmes, que tornarà a tenir llums de Nadal després de molts anys sense tenir-ne i que lluiran 

una nova d’il·luminació. 

 

L’Ajuntament té la convicció que la il·luminació nadalenca és una eina clau per contribuir a la 

recuperació del teixit comercial de la ciutat durant les festes nadalenques. Així, de forma 

excepcional per al 2020, el consistori finançarà fins al 75% dels llums de Nadal dels eixos 

comercials de la ciutat conscient de les fortes dificultats econòmiques que el sector està vivint 

arran la Covid-19 i d’acord amb el diàleg permanent que es ve mantenint amb els representants 
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del comerç de la ciutat des de l’inici de l’estat d’alarma. La decisió que l’Ajuntament financïi el 

75% de la il·luminació nadalenca a tota la ciutat s’integra dins de les mesures excepcionals que 

s’han pres en el marc del fons COVID per a la recuperació econòmica de 30M d’euros. 

 

En els dotze darrers anys, el consistori havia finançat fins a un màxim del 50% del cost. 

Aquesta mesura se suma a les altres decisions que s’han pres en els darrers mesos, com han 

estat incrementar el nombre de carrers del centre de Barcelona amb il·luminació nadalenca,  

posar llums de Nadal per primera vegada les façanes dels 39 edificis de mercats municipals, o 

contractar directament des del consistori els llums de Nadal d’aquells eixos comercials que han 

sumat a la contractació de llum realitzada directament per l’Ajuntament als carrers del centre de 

la ciutat.  
 

 
 

 

Festival de Nadal de Barcelona a Plaça de Catalunya 

La programació de Plaça de Catalunya del Festival de Nadal de Barcelona es desenvoluparà 

entre el 18 de desembre i el 30 de desembre i inclourà diferents disciplines d’arts escèniques. 

La proposta cultural estarà íntimament vinculada al comerç, a la restauració i també amb 

presència de la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible, que tindrà lloc l’any 2021. Plaça 

Catalunya serà l’epicentre d’aquesta aposta per la cultura com eix central del Nadal de 

Barcelona i un dels elements de la campanya de recuperació del centre de la ciutat, un territori 

dels més castigats arran de la crisi del Covid 19.  
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La programació es dividirà en franges horàries destinades a diferents trams d’edat. Quan a la 

distribució espaial, la Plaça es concep com un espai amb diferents escenaris ideats com un 

gran escenari continu que cobrirà tot el perímetre de l’espai interior de la plaça.  

 

Cada escenari està pensat per respondre a les necessitats dels diferents tipus d’espectacles 

que s’oferiran. Així, el matí se centrarà en el públic infantil i familiar, els vespres seran el 

moment per a la música en viu i les arts escèniques i les nits per a un únic espectacle de gran 

format que es repetirà cada nit i que abastarà els tres escenaris. En el seu conjunt, el programa 

es confeccionarà a partir d’aliances estratègiques amb festivals, esdeveniments i equipaments 

consolidats, així com en coherència amb les activitats que es facin a la resta de la ciutat, i 

singularment als eixos comercials dels diferents districtes.  

 

El Festival de Nadal de Barcelona estarà comissariat per Oriol Martí Sambola, qui ha estat 

durant més de 15 anys treballant a FiraTàrrega, Mercat internacional d’arts de carrer, dels quals 

7 anys com a director, així com fundador i president de la Plataforma d’Arts de Carrer (PAC), 

que aglutina els 25 festival i programacions més destacats d’arts de carrer de Catalunya. 

 

Tant les activitats de plaça Catalunya els centenars d’activitats que es programaran en els 

diferents districtes i eixos comercials arreu de la ciutat s’han pensat perquè mantinguin una 

coherència quant a les temàtiques tractades i l’organització de les activitats. 

 

És en aquest sentit que els eixos comercials dels diferents barris de la ciutat acolliran més d’un 

centenar d’activitats que també es distribuiran en franges horàries per grups d’edat i que 

giraran al voltant dels eixos temàtics com la cultura, l’entreteniment, els aprenentatge, la ciència 

i els esports. L’objectiu és que aquest centenar d’activitats que es desenvoluparan en el conjunt 

de la ciutat incrementin la seva qualitat, així com l’oferta cultural cobreixi els diferents perfils de 

públic tant per franges d’edat com per disciplines artístiques.  

 

Matins per a nens i nenes 

Els matins de Plaça Catalunya estaran adreçats als nens i les nenes i proposaran diverses 

activitats centrades en quatre grans eixos amb el protagonisme i la participació els infants.   

 

 El món de la literatura, la imaginació, el llibre, la lectura i tots els passats, presents i 

futurs imaginables.  

 L’àmbit de la ciència, el coneixement i l’aprenentatge a través de l’experiment, el 

laboratori i l’agudesa dels sentits.  

 Les arts plàstiques, els materials, les formes i els colors, la construcció, la 

materialització, l’ús artístic i creatiu.  

 El moviment, l’esport, el cos, l’agilitat, la motricitat i la vida saludable.  

 

L’oferta d’activitats estarà centrada en espectacles, instal·lacions, tallers i esports adreçats al 

públic familiar per a diferent franges d’edat.   
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Vespres culturals 

La franja vespertina està destinada a atreure els barcelonins i barcelonines i també el públic 

internacional que ens visitarà durant les festes de Nadal. La programació, per tant, utilitzarà 

llenguatges universals. La música en viu i les arts escèniques són els millors llenguatges per 

celebrar el Nadal amb l’energia i l’esperit positiu que ha de portar a una celebració artística i 

expressiva no només del Nadal, sinó també del propi fet de viure. Per això seran presents 

músiques i projectes escènics nascuts a Barcelona representant la diversitat i la pluralitat 

artística de la ciutat en una versió nadalenca per celebrar-ne i compartir-ne els valors des de 

les arts i la cultura.  

 

Es programarà una graella amb diverses activitats cada dia de petit i mig format amb una 

durada de 30 minuts cadascuna que s’intercalaran en dos escenaris als extrems de la plaça. 

En aquest bloc, que oferirà diferents disciplines artístiques, es compta amb la presència i 

col·laboració d’agents i artistes privats  de la ciutat i com ja s’ha comentat, d’esdeveniments i 

programacions consolidats.   

 

Nits universals 

La franja de nit se centrarà en un únic espectacle de gran format, que ocuparà tota la plaça, i 

que explicarà una història de Nadal universalment reconeguda convertida en arts escèniques. 

 

Espais i zones 

La plaça Catalunya es dividirà, doncs, en diferents espais per donar resposta a les diferents 

activitats que hi tindran lloc, les diferents franges horàries del Festival i la Fira de Comerç 

Solidari que s’ubicarà en l’anell exterior de la plaça Catalunya i que aquest any tindrà un pes 

especialment destacat en haver estat escollida Barcelona Capital de l’Alimentació Sostenible 

per a l’any 2021.  

 

El projecte d’implantació i l’escenografia es desplega en dos escenaris units per una llarga 

passarel.la que permetrà la interlocució entre aquests dos espais. A l’anell exterior de la plaça 

s’ubicarà la Fira de comerç solidari. 

 

Oriol Martí Sambola coordinarà el Festival de Nadal de Barcelona 

Oriol Martí Sambola s’encarregarà del comissariat artístic del Festival de Nadal de Barcelona. 

Martí té una àmplia experiència en l’àmbit de l’espai públic i, concretament en el sector de les 

arts de carrer, amb la seva experiència en la direcció executiva de FiraTàrrega, mercat 

internacional d’arts de carrer que programa anualment unes 60 companyies de totes les 

disciplines escèniques i aproximadament 300 funcions al llarg de 4 dies. Ha estat també 

director de cultura de l’Ajuntament de Tàrrega.  

 

Ha estat fundador i president de la Plataforma d’Arts de Carrer (PAC) que aglutina els 25 

festivals i programacions més importants d’arts de carrer de Catalunya; membre de la junta de 
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la Coordinadora de mercats d’arts escènics de l’Estat espanyol (COFAE); membre de la xarxa 

eurollatinoamericana d’arts escèniques (REDELAE). 

 

Des d’una vessant acadèmica, ha dirigit les tres edicions Màster de Creació en Arts de Carrer 

(UdL); ha participat anualment des de 2012 com a professor en el Màster de gestió cultural i 

Postgrau de producció cultural de la UB; o també en la Masterclass de l’Urban performing arts 

de la Summer School de la companyia Comediants a la UAB. 

 

L’Ajuntament pagarà el 75% de la il·luminació de Nadal 2020 a la ciutat  

L’Ajuntament augmenta un 72% el pressupost per a subvencions a il·luminació nadalenca dels 

eixos comercials, passant de 550.000 euros a 950.000 euros. La Comissió de Govern ha 

aprovat avui aquest increment, donant resposta així a la demanda de les entitats 

representatives del comerç de la ciutat perquè s’incrementés el percentatge de subvenció del 

50% del cost de la il·luminació nadalenca al 75% tenint en compte la greu situació de crisi que 

viuen els establiments comercials arran al pandèmia de la Covid-19. Així tots l’Ajuntament 

finançarà el 75% de tota la il.luminació nadalenca d els eixos comercials. 

 

En conjunt, doncs, el consistori destinarà aquest any 1.712.891,13 euros a la il·luminació 

nadalenca en el conjunt de la ciutat, el que suposa un 65% més que en el Nadal de 2019 

 

El dia 8 de gener de 2020, l’Ajuntament va constituir la taula de treball amb el sector del comerç 

per començar a preparar els canvis necessaris perquè la campanya de Nadal 2020 suposés un 

salt qualitatiu respecte edicions anteriors. Des d’aquella data, consistori i sector han treballat 

per plantejar les principals demandes i poder donar-ne resposta. Una de les principals 

demandes per part del sector va ser l’increment de la il·luminació nadalenca als carrers. Un cop 

va esclatar la pandèmia de la Covid-19 i les greus repercussions per al comerç de la ciutat, es 

va veure la necessitat de donar, de manera excepcional aquest any, un major suport econòmic 

per a poder tenir ornamentació als carrers.  

 

A banda, i per fer més fàcil la gestió per als eixos comercials, el consistori ha començat a 

implantar aquest any un nou model de contractació. El nou model d’il•luminació nadalenca 

d’aquest any passa per un augment de la implicació i participació de l’Ajuntament de Barcelona. 

El marc del nou model és la convocatòria d’un concurs obert harmonitzat on s’hi inclouen tres 

blocs, que també permet fer una economia d’escala: 

 

 Carrers estratègics i de referència comercial i grans vies urbanes: Plaça Catalunya 

(novetat), Aragó, Balmes(novetat)i Gran Via, Urquinaona, Via Laietana i Paral•lel (amb 

nous dissenys, menys Balmes on es recuperen les del carrer Aragó) + plans especials 

Trinitat Vella i Ciutat Vella + zones viàries en obres de llarga durada + pla de barris. 

 

 Mercats municipals, amb frases led il•luminant les 39 façanes d’aquests equipaments 

alimentaris de ciutat. Novetat 
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 El 50% del tram de 16 eixos comercials que fins a l’edició passada s’il•luminaven per 

iniciativa privada, amb acompanyament públic a través de subvenció: 

 

El model ha de comportar també un increment de la qualitat de la il·luminació en el conjunt de 

la ciutat, amb especial incidència al centre de Barcelona. El relat nadalenc integral a tota la 

ciutat que permeti, dins de la diversitat, permetrà sostenir una mateixa estètica basada en 

alguns conceptes que es desenvolupen tot seguit des d’una vessant de valors, una vessant de 

icònica, i una vessant energètica. 


