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Més Nadal a Barcelona 
 

 
 

» Barcelona es convertirà en “La Ciutat del Nadal” durant 40 dies amb centenars 

d’activitats a tots els districtes i especial incidència en el centre de la ciutat i els 

grans eixos comercials, seguint en tot moment les indicacions que les autoritats 

sanitàries marquin en cada moment 
 

» La programació nadalenca inicia aquest any un nou model, amb un comissariat 

artístic unificat, noves propostes d’esdeveniments i un mateix fil narratiu per al 

conjunt d’activitats a la ciutat 
 

» La campanya de Nadal de Barcelona té dos grans objectius: impulsar l’activitat 

comercial ajudant a la sostenibilitat del sector i proposar un extens programa 

d’activitats de qualitat per acompanyar el conjunt de la ciutadania en unes festes 

que seran especialment emotives  
 

» Plaça Catalunya acollirà el nou Festival de Nadal de Barcelona amb propostes 

escèniques i musicals als matins, vespres i nits, i Plaça Universitat homenatjarà 

els barcelonins i barcelonines amb una instal·lació lumínica 
 

»  “Sons de Nadal” portarà 100 concerts sorpresa de jazz clàssic a 50 ubicacions de 

la ciutat. Es farà sense avis previ i de pocs minuts per evitar l’efecte crida  
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Principals novetats i activitats durant el Nadal  

» Festival de Nadal a Plaça Catalunya 

Del 19 al 30 de desembre, el nou Festival es convertirà en l’epicentre de les activitats de 

Nadal, amb més de 100 sessions d’arts escèniques i música en franges de matí, tarda i 

nit, per a una diversitat de públics. 

 

» Homenatge a la ciutadania a Plaça Universitat 

El muntatge lumínic de plaça Universitat vol ser un reconeixement i un homenatge a la 

ciutadania de Barcelona amb imatges fetes de paraules que recorden com hem viscut 

aquest 2020.  

 

» Sons de Nadal, concerts sorpresa  

Entre el 17 i el 5 de gener, els barris de Barcelona s’ompliran de concerts sorpresa de 

jazz a diferents ubicacions, sense avís previ i de pocs minuts, per evitar l’efecte crida. 

 

» Nadal al barri, 100 activitats als eixos comercials 

100 activitats de mig i gran format es desenvoluparan als eixos comercials de tots els  

districtes, en recintes aforats, amb activitats que vincularan el Nadal i el comerç.  

  

» Fira de Consum Responsable i Economia Social i Solidària  

La Fira donarà pas al que serà l’any de Barcelona com a Capital Mundial de 

l’Alimentació Sostenible 2020 en un format reduït seguint les indicacions sanitàries  

 

» Rasca de Nadal 

Els comerços locals i de proximitat i els mercats distribuiran 600.000 butlletes entre la 

seva clientela. Entre els milers de premis, entrades a museus, espectables i recintes, 

productes dels comerços o tasts a bars i restaurants.  

 

» Acte d’Encesa “Covinal” de la Companyia Sol Picó i més il·luminació nadalenca 

Un espectacle de la companyia Sol Picó centrat en les trobades familiars donarà pas el 

26 de novembre a l’Encesa dels llums de Nadal, que aquest any incorpora nous carrers 

i places, tots els mercats municipals, i compta amb més de 100 kilòmetres lineals. 
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» Arribada dels Reis d’Orient al Fòrum 

Del 28 de desembre al 5 de gener, la màgia dels Reis d’Orient s’instal·larà al Fòrum 

perquè els nens i nenes puguin lliurar la seva carta i prendre contacte virtualment amb 

els patges i els Reis, que enviaran missatges des de l’Orient. 

 

» Cap d’Any des de casa 

Barcelona acomiadarà 2020 i donarà la benvinguda a 2021 amb unes campanades i un 

espectacle de focs artificials que es podran seguir des de tots els districtes. 

 

» Tió de Nadal a Sant Antoni 

Playmodes ha dissenyat aquesta instal·lació audiovisual i participativa al fossat del 

Mercat de Sant Antoni que aproparà la tradició del Tió a tothom que s’hi apropi.  

 

» Cançó del Nadal de Barcelona 

El Nadal de Barcelona comptarà per primera vegada amb la seva pròpia cançó, creada 

per la cantant i compositora Paula Valls, perquè soni durant la campanya nadalenca i la 

ciutadania la faci seva. 

 

» Nadal al mar, al Port Olímpic 

Per primer cop, el Port Olímpic participa en la campanya nadalenca i ho farà entre l’1 i el 

5 de gener amb diferents activitats, coincidint amb la nova etapa de retrobament 

d’aquest espai amb la ciutadania. 

 

» La Fàbrica de Reis 

La Fàbrica de Reis, a Fabra i Coats, obrirà els dies 28,29 i 30 de desembre, i el 2,3 i 4 

de gener perquè els infants puguin veure com es preparen el regals que arribaran a 

casa seva. 

 

» Activitats als districtes 

Més enllà de les activitats als eixos comercials, tots els districtes acolliran desenes 

d’actes i activitats per celebrar el Nadal en cada un dels barris  
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Barcelona rep el Nadal amb centenars d’activitats i 

més propostes per al centre i eixos comercials 

 

Barcelona es convertirà en “La Ciutat del Nadal” durant 40 

dies amb una programació de centenars d’activitats que 

tindran una especial incidència en el centre i en els grans 

eixos comercials. La campanya s’ha concebut amb dos grans 

objectius: impulsar l’activitat comercial ajudant a la 

sostenibilitat del sector i, a la vegada, proposar un extens 

programa d’activitats de qualitat per acompanyar el conjunt de 

la ciutadania en unes festes que seran especialment 

emotives. Totes les activitats preveuen diferents escenaris per 

tal d’adaptar-se al que marquin les autoritats sanitàries en 

cada moment.  

 

La ciutat inicia aquest any un nou model nadalenc, amb un 

comissariat unificat per al conjunt de la programació de ciutat i amb 

un fil conductor únic que vol projectar Barcelona com un referent 

europeu de les festes nadalenques. Una àmplia programació que ha 

estat possible gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament i desenes 

d’entitats públiques i privades de la ciutat.  

 

L’espectacle d’Encesa de Llums de la companyia Sol Picó donarà pas 

el dia 26 de novembre a una il·luminació nadalenca amb més de 100 

kms lineals i un conjunt d’activitats que arribaran fins al 7 de gener i 

que tindrà com a eixos principals la imbricació de la vida comercial i 

cultural, la voluntat d’aportar extraordinarietat a l’espai públic i una 

diversitat d’iniciatives pensades perquè tothom trobi el seu Nadal.   

 

La imatge gràfica de les festes parteix d’un gran mapa nadalenc de la ciutat, on tothom pot 

trobar el seu barri, els carrers del voltant de casa seva. Reflecteix l’esperit nadalenc de cada un 
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dels districtes, on cada racó de la ciutat n’és protagonista. Una referència a allò que sentim 

més proper, més nostre, i una referència també a què és aquest conjunt de realitats, tant 

diverses, el que dona a Barcelona la identitat que fa que sigui reconeguda internacionalment. 

D’acord amb aquest caràcter de la ciutat de Barcelona, la campanya es distribueix per tots els 

barris. Aquest any, però, s’ha posat especial èmfasi en el centre de la ciutat i en els grans eixos 

comercials per ajudar a impulsar l’activitat econòmica en aquestes àrees.  

 

El nou Festival de Nadal de Barcelona 

a plaça Catalunya serà l’epicentre de la 

programació nadalenca durant 12 dies 

amb una programació de matí, tarda i 

nit per diferents franges d’edat, la 

instal·lació visual a la plaça Universitat 

retrà homenatge a la ciutadania, amb 

un reconeixement als esforços fets, en 

un dels espais públics més centrals de 

la ciutat i el tió digital interactiu al 

Fossat del Mercat de Sant Antoni 

mantindrà la tradició amb totes les mesures de seguretat sanitària en un entorn que en els 

darrers anys està consolidant una relació privilegiada amb els barcelonins i barcelonines. Són 

algunes de les activitats que se succeïran al centre de la ciutat durant els 40 dies de la 

campanya nadalenca. 

 

En el conjunt de districtes, la ciutadania podrà descobrir els 100 concerts als balcons que se 

celebraran per sorpresa per evitar l’efecte crida en diferent barris de la ciutat, per primera 

vegada el Port Olímpic s’incorpora com escenari d’activitats nadalenques, el Nadal de 

Barcelona tindrà per primera vegada la seva pròpia cançó, el Poblenou acollirà l’Urban Creative 

Market, el “Rasca de Nadal” repartirà milers d’obsequis als eixos comercials i mercats, els Reis 

d’Orient s’instal·laran al Fòrum, les fires nadalenques tornaran a la Catedral i Sagrada Família i 

el programa “Nadal al Barri” inclourà un centenar d’activitats als eixos comercials. Centenars 

d’activitats perquè tothom trobi el seu Nadal.  
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» Barcelona, La Ciutat del Nadal 

 

Barcelona es convertirà en “La Ciutat del Nadal” durant 

40 dies, des del 26 de novembre fins al 7 de gener. La 

campanya de comunicació d’aquestes festes parteix del 

mapa d’aquesta ciutat nadalenca on tothom podrà 

reconèixer els carrers del voltant de casa seva. Les 

il·lustracions són fruit del minimalisme maximalista de 

Diego Marmolejo i el disseny gràfic de Petit Comité.  

 

El que considerem la llar és una permanència. Quan 

retornem, tornem a casa. Les festivitats, els ritus amb el 

seu ritme estacional, són les que fan del temps i del món 

un lloc habitable I fiable. El que busca la campanya 

d’aquest Nadal 2020 és ajuntar aquestes dues 

sensacions. Barcelona és la ciutat del Nadal.  

 

Aquesta concepció de la campanya permet acollir totes les derivades necessàries, ja que la 

ciutat és la llar del Nadali totes dues ho són del comerç, la cultura, la solidaritat I la trobada.  Hi 

ha un engranatge necessary que permet que la campanya funcioni per a les questions més 

prosaïques de les festes, com els recordatoris de les normatives o els avisos, I que funcioni 

també per aquelles cites que són l’esperit del Nadal: l’emoció de l retrobament, la dedicació per 

escollir i preparar un bon àpat familiar, la il·lusió de l’arribada dels Reis d’Orient… Aquest 

engranatge funciona a partir de dos components:  

 

Primer, del text. D’una banda, Barcelona és la ciutat del Nadal, i de l’altre, a Barcelona hi ha 

molts Nadal de… el comerç, la cultura, els Reis d’Orient, les joguines no sexistes, els raïms a 

casa, de portar mascaretes, de les trucades. I segon, de la imatge. Per fer patent el missatge 

s’ha dissenyat una Barcelona de Nadal. Literalment. Un mapa extensiu de la ciutat poblada de 

personatge i situacions on els edificis prenen vida i el Nadal pren Barcelona. Per fer possible la 

varietat de missatges, tots els elements que composen la ciutat són recombinables al 100%. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

 

www.barcelona.cat/premsa 

» El nou Festival de Nadal de Barcelona omplirà 

d’activitats Plaça Catalunya 

 

 

 

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

el 19 de desembre i el 30 de desembre i inclourà més de 20 projectes culturals de diverses 

disciplines d’arts escèniques i música amb més de 100 sessions i activitats, i 140 artistes. 

L’espai públic, la qualitat artística, el llenguatge universal i les referències nadalenques 

clàssiques i contemporànies en els àmbits de la música, la literatura, les arts escèniques o les 

arts visuals seran els eixos del conjunt d’activitats proposades. Es dividirà en tres franges 

horàries destinades a diferents franges d’edat i compta amb la implicació d’entitats públiques, 

associatives, cooperatives i privades. 
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Matins familiars per a nens i nenes  

Els matins de Plaça Catalunya estaran adreçats als nens i les nenes de 4 a 12 anys i 

proposaran diverses activitats i espectacles amb una oferta d’activitats i espectacles centrats en 

la cultura, la literatura, les arts plàstiques, l’aprenentatge, el coneixement, la ciència, el 

moviment i l’esport.  

 

Les activitats es desenvoluparan entre les 10h i les 14h, i comptaran amb la participació de La 

Mandarina de Newton (divulgació cientificotecnològica), el Festival Flic (literatura i arts), El 

Culturista (arts plàstiques), Àrea d’esports de l’Ajuntament (esport i vida saludable) i Eléctrico 

28 (dinamització a través d’arts de carrer). 

 

Tardes culturals 

Les tardes culturals es plantegen com una celebració artística i expressiva no tan sols dels 

Nadal, sinó propi fet de viure. Tindran dos blocs de programació, un a les 17h i un altre a les 

19h, amb propostes escèniques i musicals en cada un d’aquests dos blocs, i caldrà fer reservar 

prèvia a través de www.barcelona.cat/nadal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tardes s’estructuren a partir de músiques i projectes escènics nascuts a Barcelona, 

representant la diversitat i la pluralitat artística de la ciutat: sons afroamericans, afrollatins o 

http://www.bcn.cat/nadal
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indie acompanyats de propostes de circ contemporani i diversitat coreogràfica. Relats, històries 

i vivències en la seva expressió més creativa. Talent i teixit local, divers i plural, adreçat a la 

ciutadania i als visitants.  

 

Hi participen Festival Say it loud, Associació Coincidències, Conservatori Superior de Dansa de 

l’Institut del Teatre, Nación Funk i Koko-Jean Davis, Lenin Jiménez and his Orchestra, Sia 

Tolno i l’Alma Afrobeat Ensemble, la Golden Beat, Litus, Paula Valls, Companyia Moveo, 

PSIRC, Ariadna Peya, Adrián Vega, Ester Guntín, Andrea Jiménez, Violeta Iriberri, Elvi Balboa i 

la brass band Hip Horns. 

 

Nits universals 

 

La història universalment coneguda del “Conte de Nadal” de Charles Dickens serà la 

protagonista de les nits del Festival de Nadal de Barcelona, en un espectacle d’arts de carrer a 

través d’unllenguatge radical, multimèdia, simbòlic i oníric de la companyia Insectotròpics. Per 

poder assistir-hi, caldrà fer reserva prèvia al web ww.barcelona.cat/nadal.  

 

L’espectacle, que ocuparà tot l’espai d’escenaris de la plaça, compta amb la participació d’una 

trentena de cantaires del Cor del Raval i la col·laboració del Konvent Puntzero, Fabra i Coats, 

CCCB i el Gran Teatre del Liceu. 
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Insectotròpics, companyia nascuda a Barcelona el 2011, utilitza una fusió de llenguatges per 

fer-se amb una veu pròpia a través de les arts plàstiques, la música contemporània, el treball 

actoral i el live cinema, amb projeccions de cinema en directe. Passat, present i futur. Una 

història universal i nadalenca sobre els valors humans. 

 

Projecte escenogràfic 

El projecte escenogràfic va a càrrec de 

l’arquitecte Jordi Queralt i Suau, 

professional que explora els formats 

transversals basats en la interacció 

entre l’espai, el temps i la narrativa que 

s’hi explica, interessat en 

l’encreuament de disciplines, tècniques 

i continguts. La Plaça es concep com 

un espai amb diferents plataformes 

ideades com un gran escenari continu 

que cobrirà tot el perímetre de l’espai 

interior de la plaça.  

 

La plaça Catalunya es dividirà, doncs, 

en diferents espais per donar resposta 

a les diferents activitats i espectacles que hi tindran lloc i a les diferents franges horàries del 

Festival. 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 i les activitats de ciutat 

Una de les novetats destacades de la campanya del Nadal 2020 és que tant el Festival de 

Nadal de Barcelona com el conjunt d’activitats de la ciutat estan coordinats sota un mateix 

comissariat artístic a càrrec d’Oriol Martí Sambola. 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 
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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 

la Coordinadora de mercats d’arts escènics de l’Estat espanyol (COFAE); membre de la xarxa 

eurollatinoamericana d’arts escèniques (REDELAE). 

 

Plaça Catalunya-Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021 

Al llarg dels 12 dies d’activitats a la plaça Catalunya hi haurà diversos moments en què es 

comptarà amb la presència i protagonisme de Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació 

Sostenible 2021. El Festival de Nadal de Barcelona inclourà també píndoles audiovisuals de 

creació i de continguts alimentaris que es podran veure als vespres, en el marc del projecte 

dels Domestic Data Streamers 

 

» La Fira de Consum Responsable donarà pas a 

Barcelona Capital de l’Alimentació Sostenible 2020 

 

Del 18 al 30 de desembre, la plaça de Catalunya acollirà també la 6a Fira de Consum 

Responsable i d’Economia Social i Solidària, coincidint amb l’inici de la celebració de  

Barcelona Capital de l’Alimentació Sostenible 2020, en una edició reduïda amb control d’accés i 

un aforament del 30%.  

 

La Fira comptarà amb 32 casetes per donar a conèixer productes que promouen i permeten 

practicar un consum responsable i de proximitat i, alhora, per explicar pràctiques concretes de 

consum i d’hàbits quotidians saludables. Participaran una quarantena d’organitzacions i 

empreses d’economia social i solidària que oferiran un ampli ventall d’oferta d’artesania, 

cultura, llibres, alimentació envasada, joguines, cosmètica i benestar saludable i altres 

productes de petit regal. L’horari habitual serà d’11h a 20.30h excepte els dies de Nadal i Sant 

Esteve. 
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» La plaça Universitat homenatjarà els barcelonins i 

barcelonines  

 

 

Els barcelonins i barcelonines porten mesos fent grans esforços per lluitar contra la Covid-19: 

esforços emocionals, físics, econòmics, familiars, relacionals... El muntatge lumínic de plaça 

Universitat vol ser un reconeixement i un homenatge a la ciutadania de Barcelona. Una trama 

de projeccions sobre teles semitransparents envoltarà la plaça Universitat a uns 3 metres 

d’alçada sobre els caps dels vianants. És també una suma d’imatges fetes de paraula: frases 

que parlen de la solitud i de la solidaritat, de nous projectes i d’esperances que es van 

dibuixant. D’aquesta manera, els testimonis anònims prenen el carrer amb teles, suports, i 

lletres, i es creuen amb els moviments de la ciutat per conformar un llenç en què ens podem 

reflectir. 

 

De la mateixa manera que som interdependents, com ha quedat palès des de l’inici de la 

pandèmia, la instal·lació crea una confusió entre totes les veus, que es necessiten les unes a 

les altres per fer possible la vida a la ciutat. És una posada en escena d’un grapat de gestos i 

de pensaments anònims que defineixen el moment actual i les nostres vivències personals. 
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Diversos textos i fragments de frases recordaran accions, activitats i rutines que hem hagut de 

modificar i que s’han convertit en part de les nostres vides, recordaran l’aportació de la 

ciutadania davant d’un context de pandèmia com el que hem viscut aquest 2020.  

 

La instal·lació és concep com una constel·lació visual flotant i nocturna i es podrà veure entre el 

26 i el 30 de novembre. El projecte va a càrrec de l’artista Maria Güell, de l’Invisible Lighting 

Design Lab Studio.  

 

» “Sons de Nadal”, concerts sorpresa  

Barcelona s’omplirà de concerts 

sorpresa entre el 17 de 

desembre i el 5 de gener. En el 

marc del programa “Sons de 

concerts” es duran a terme 100 

concerts en 50 ubicacions 

diferents de la ciutat, ubicacions 

desconegudes en diferents 

balcons dels 10 districtes, i que 

es faran de manera sorpresiva, 

sense avís previ i durant pocs 

minuts per evitar l’efecte crida. Els concerts es plantegen com un regal inesperat  per a la 

ciutadania. 

 

Amb una clara voluntat de fer arribar a diversos espais de la ciutat “La Ciutat del Nadal”, es 

preveu desplegar una programació musical pels districtes de la ciutat amb el protagonisme de 

la música de jazz de tipus més clàssic vinculada al Nadal. Aquesta iniciativa compta amb la 

col·laboració de Casa Seat.  
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» Nadal al barri, 100 propostes de gran format per als 

eixos comercials 

 

La campanya de Nadal als barris té com a objectiu la creació 

d’una programació que apropi una oferta d’activitats culturals, 

lúdiques, científiques i esportives de qualitat a les zones 

comercials de la ciutat, articulada a través dels barris.  

 

Es pretén desenvolupar una campanya que posi en valor el 

comerç de proximitat als barris i que promogui que les persones 

consumidores vagin a comprar a les botigues de la seva zona 

comercial.  

 

Es preveuen 5 instal·lacions aforades amb espectacles en 

diferents ubicacions a cada districte i 10 espectacles per districte, 

amb una programació variada amb activitats de dansa, titelles, 

teatre, concerts, espectacles visuals i dinamitzacions 

específiques de Nadal. S’hi instal·laran carpes per tal d’evitar 

l’efecte crida més enllà de l’aforament que estipulin les activitats sanitàries en cada moment.  

 

La senyora Serafina 

La casa de de la senyora Serafina crea un 

personatge ad hoc per aquesta 

campanya. La senyora Serafina ens  

convida a entrar a casa seva perquè com 

a espectadors  l’acompanyem en els 

preparatius de la celebració del seu  

“particular” Nadal de proximitat. 

 

Dins d’un decorat colorista, màgic i 

intimista, la senyora  Serafina ens anirà 

Interpret: Alba Sarraute Escenografia: José Menchero 
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mostrant els plats preparats per a el  dinar de Nadal, guarnirà l’avet, donarà menjar al tió i  

enllestirà el pessebre. Ens recordarà com celebrem l’Any  Nou i ens animarà a esperar la 

vinguda del Reis d’Orient amb il·lusió i esperança. Finalment es mig endormiscarà amb un 

conte de Nadal. Una mirada càndida i tendre a  les celebracions més populars del nostre 

Nadal. 

Durada espectacle: 15-20 minuts 

Matí entre 11.30 i 13.30 / Tarda entre 18.00 i 20.00 

N.  passis/horaris:6 passis dia: 11:30-12:15-13:00 / 

18:00-18:45-19:30 

 

El senyor botiguer 

L’espectacle parteix del record d’aquestes 

petites botigues on un (botiguer/era) amable i 

carregat de paciència trobava  sempre una 

solució adient per a una necessitat més o 

menys urgent. Descobrirem la responsabilitat i 

l’ànim que movia i que  encara mou a moltes 

persones a fer un servei a la comunitat a  través 

d’un negoci que bastia i basteix de productes 

útils i  necessaris a moltes llars del nostre país. 

Durada espectacle: 15-20 minuts 

Matí entre 11.30 i 13.30 /  

Tarda entre 18.00 i 20.00 

N. passis/horaris: 6 passis dia:  

11 :30 -12 :15-13 :00 /  18:00-18:45-19:30 

Nens i nenes del món 

Aquests tres personatges acaben 

d’arribar a Barcelona i pel  camí  ja s 

’han fet amics. En  Xang es asiàtic, la 

Lila és africana i la Florència es 

europea, i encara  que son  d’orígens i 

cultures molt diferents tenen un mateix 

objectiu,  la reivindicació del dret a la 

diferència i la defensa de la  diversitat 

cultural com a valor en si mateix.  

Interpret: Txema Segura Escenografia: José Menchero 

Interprets: Carla Sisteré, Bel Carruana i Paola Prats 
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Barcelona com a ciutat integradora els dona la benvinguda i ells/elles responen amb alegria 

oferint i convidant al públic a ballar amb música i dansa provinents del seus països. Un 

espectacle de 15 minuts que tracta del respecte a la multiculturalitat. És a través de la dansa 

que aquests tres amics mostren i difonen al públic aquell sentiment  universal que ens uneix a 

tots independentment del nostre origen. 

Durada espectacle: 15-20 minuts 

Matí entre 11.30 i 13.30 N. passis/horaris: 3 passis dia: 11:30-12:15-13:00 

 

Dancing robots 

 

Pixel i Ram són dos robots molt espavilats 

que ens  explicaran qui són i quines són les 

seves funcions i habilitats. 

Aquest espectacle de dansa i text amb una 

durada de 15  minuts, es un divertida 

picada d’ullet a la tecnologia i la  

indissoluble unió entre humans i màquines i 

com aquestes ens poden ajudar a construir 

un futur basat en el  coneixement i la 

tecnologia 

Durada espectacle: 15-20 minuts   

Matí entre 11.30 i 13.30 

N. passis/horaris: 3 passis dia: 11:30-12:15-13:00 

 

Belluga’t pel Comerç 

Es seleccionarà un personatge que desenvolupi i 

organitzi un Tik Tok Challenge. Aquest personatge 

plantejarà un repte de ball adreçat als joves del barri. 

És una activitat que té un moment presencial i una 

reverberació en xarxes socials que fa que s’estengui 

en el temps més enllà de l’acte en si. 

Durada espectacle: 15-20 minuts 

Tarda entre 18.00 i 20.00 

N. passis/horaris: 3 passis dia: 18:00-18:45-19:30 

Interprets: Anna Sagrera, Carla Sisteré i Julia Suner 

Interprets: David Pinyol i Xavier Torrents 
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L’explorador de botigues 

L’Explorador de botigues és una viatjer 

e xperimentat  que volta arreu del món 

de scob rint els misteris més  ocults de 

la nostra història. Amb la seva  audàcia  

intentarà desve tllar el gran secret que 

s'a maga  darrere dels 3 Reis Mags 

d'Orient i tots els misteris  que els 

envolten. 

És un cercador incansable de la veritat, 

però té una  mica de mal caràcter. Però 

no us preocupeu que és  molt amigable sempre i quan no toquis les seves  coses! 

Durada espectacle: 15-20 minuts   

Matí entre 11.30 i 13.30 

N. passis/horaris: 3 passis dia: 11:30-12:15-13:00 

El paseante 

El públic entrarà en una carpa amb una atmosfera de fum i misteri. 

Un personatge-actor mostrarà un seguit d’històries nadalenques 

inspirades en la nostra tradició amb un format de projecció poètica i 

amb molt sentit de l’humor. 

Durada espectacle: 15-20 minuts 

Tarda entre 18.00 i 20.00 

N. passis/horaris: 3 passis dia: 18:00-18:45-19:30 

 

 

Concert de Nadales 

El públic entrarà en una carpa amb una 

atmosfera de fum i misteri, que trobaran a 

dins? Un personatge-actor que sorgirà d’entre 

el públic mostrarà un seguit d’històries 

nadalenques inspirades en la nostra tradició 

amb un format de projecció poètica i amb molt 

sentit de l’humor. 

Durada espectacle: 15-20 minuts 

Matí: 11.30h- 12.15h- 13h 
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En total està previst fer 100 activitats, 10 en cada un des districtes:  

 

Ciutat Vella 

 

Plaça Sant Josep Oriol: 20 de desembre  

>> Concert de nadales participatiu (matí) 11.30h – 12.15h – 13h 

>> Belluga’t pel Comerç (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Pou de la Figuera: 2 de gener  

>> Dancing Robots 11.30h – 12.15h – 13h 

>>  Belluga’t pel Comerç  (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Plaça de la Mercè: 28 de desembre  

>> La senyora serafina (matí) 11.30h – 12.15h – 13h i (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Rambla del Raval: 2 de gener  

>> L'Explorador de Botigues (matí) 11.30h – 12.15h – 13h  

>> EL Paseante (tarda) ) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Plaça Poeta Boscà: 19 de desembre   

>> El Senyor Botiguer (matí) 11.30h – 12.15h – 13h i (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

 

L’Eixample 

 

Mercat de Fort Pienc: 29 de desembre  

>> La senyora serafina (matí) 11.30h – 12.15h – 13h i (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Jardins de Montserrat: 4 de gener  

>> El Senyor Botiguer (matí) 11.30h – 12.15h – 13h i (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Passeig de Sant Joan (alçada carrer Mallorca): 28 de desembre  

>> Concert de nadales participatiu (matí) 11.30h – 12.15h – 13h 

>> EL Paseante (tarda) ) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Mercat del Ninot: 30 de desembre  

>> L'Explorador de Botigues (matí) 11.30h – 12.15h – 13h  

>> EL Paseante (tarda) ) 18h – 18.45h – 19.30h 
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Avinguda Gaudí (amb carrer Còrsega): 12 de desembre  

>> Dancing Robots 11.30h – 12.15h – 13h 

>> Belluga’t pel Comerç (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h  

 

 

Sants_Montjuïc 

 

Plaça Torres i Casanoves: 2 de gener  

>> La senyora serafina (matí) 11.30h – 12.15h – 13h i (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Creu Coberta (alçada Pl Espanya): 19 de desembre  

>> L'Explorador de Botigues (matí) 11.30h – 12.15h – 13h  

>> EL Paseante (tarda) ) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Plaça Can Mantega: 4 de gener  

>> Dancing Robots (matí) 11.30h – 12.15h – 13h 

>> Belluga’t pel Comerç (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Plaça Navas: 20 de desembre  

>> El Senyor Botiguer (matí) 11.30h – 12.15h – 13h i (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Plaça del Metro  Foneria ( Pepita Casanellas): 30 de desembre  

>> Concert de nadales participatiu (matí) 11.30h – 12.15h – 13h 

>> EL Paseante (tarda) ) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

 

Les Corts 

 

Plaça Mirall de Pedralbes: 23 de desembre  

>> El Senyor Botiguer (matí) 11.30h – 12.15h – 13h i (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Plaça Valdivia : 13 de desembre  

>> L'Explorador de Botigues (matí) 11.30h – 12.15h – 13h  

>> EL Paseante (tarda) ) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Jardí de Can Bruixa: 4 de gener  

>> Concert de nadales participatiu (matí) 11.30h – 12.15h – 13h 

>> EL Paseante (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 
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Jardins Joaquim Ruyra: 18 de desembre 

>> La senyora serafina (matí) 16h - 16.45 - 17.30h - 18.15h – 19h – 19.45h 

 

Plaça Ceràmica Vicens: 23 de desembre  

>> Dancing Robots 11.30h – 12.15h – 13h 

>> Belluga’t pel Comerç (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h  

 

 

Sarrià-Sant Gervasi 

 

Plaça Sarrià: 22 de desembre  

>> Concert de nadalas (matí) 11.30h – 12.15h – 13h 

>> EL Paseante (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Plaça Artós : 4 de gener (matí) 11.30h – 12.15h – 13h 

>> L'Explorador de Botigues (matí) 11.30h – 12.15h – 13h  

>> EL Paseante (tarda) ) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Plaça Bonanova: 30 de desembre 

 >> Dancing Robots 11.30h – 12.15h – 13h 

 >> Belluga’t pel Comerç (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Plaça Frederic Soler: 22 de desembre  

>> El Senyor Botiguer (matí) 11.30h – 12.15h – 13h i (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Turó Parc: 23 de desembre  

>> La senyora serafina (matí) 11.30h – 12.15h – 13h i (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

 

Gràcia 

 

Passeig Sant Joan (amb Travessera de Gràcia): 12 de desembre  

>> Concert de nadales participatiu (matí) 11.30h – 12.15h – 13h 

>> EL Paseante (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Parc de la Creueta del Coll: 19 de desembre  

>> La senyora serafina (matí) 11.30h – 12.15h – 13h i (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Plaça Lesseps: 22 de desembre  
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>> L'Explorador de Botigues (matí) 11.30h – 12.15h – 13h  

>> EL Paseante (tarda) ) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Plaça Virreina: 23 de desembre  

>> Concert de nadales participatiu (matí) 11.30h – 12.15h – 13h 

>> EL Paseante (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Plaça Diamant: 2 de gener  

>> El Senyor Botiguer (matí) 11.30h – 12.15h – 13h i (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

 

Horta-Guinardó 

 

Plaça Eivissa: 28 de noviembre  

>> Els Nens del Món 11.30h – 12.15h – 13h 

>> Belluga’t pel Comerç (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h  

 

Plaça Palestina: 5 de desembre  

>> L'Explorador de Botigues (matí) 11.30h – 12.15h – 13h  

>> EL Paseante (tarda) ) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Plaça Pastrana: 19 de desembre  

>> Concert de nadales participatiu (matí) 11.30h – 12.15h – 13h 

>> EL Paseante (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Plaça Maragall: 29 de desembre  

>> El Senyor Botiguer (matí) 11.30h – 12.15h – 13h i (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Carrer Mare de Deu de Montserrat : 4 de gener  

>> La senyora serafina (matí) 11.30h – 12.15h – 13h i (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

 

Nou Barris 

 

Plaça Virrei Amat: 28 de noviembre  

>> El Senyor Botiguer (matí) 11.30h – 12.15h – 13h i (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Plaça Roquetes: 5 de desembre 

>> Els Nens del Món 11.30h – 12.15h – 13h 

>> Belluga’t pel Comerç (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h  
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Plaça Roja: 12 de desembre  

>> La senyora serafina (matí) 11.30h – 12.15h – 13h i (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Carrer Chafarinas, davant Mercat de La Trinitat: 2 de gener 

>> Concert de nadales participatiu (matí) 11.30h – 12.15h – 13h 

>> EL Paseante (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Plaça Francesc Layret: 23 de desembre  

>> L'Explorador de Botigues (matí) 11.30h – 12.15h – 13h  

>> EL Paseante (tarda) ) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

 

Sant Andreu 

 

Plaça Trinitat Vella: 29 de desembre  

>> Concert de nadales participatiu (matí) 11.30h – 12.15h – 13h 

>> EL Paseante (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Plaça Congrés: 12 de desembre  

>> El Senyor  Botiguer (matí) 11.30h – 12.15h – 13h i (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Carrer Sant Adrià (costat metro del Bon Pastor) : 30 de desembre  

>> La senyora serafina  (matí) 11.30h – 12.15h – 13h i (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Plaça Jardins d'Elx: 19 de desembre  

>> Els Nens del Món 11.30h – 12.15h – 13h 

>> Belluga’t pel Comerç (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h  

 

Plaça Orfila: 28 de desembre  

>> L'Explorador de Botigues (matí) 11.30h – 12.15h – 13h  

>> EL Paseante (tarda) ) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

 

Sant Martí 

 

Carrer Menorca 25: 21 de desembre  

>> Concert de nadales participatiu (matí) 16h - 16.45 - 17.30h 

>> El Paseante (tarda)  18.15h – 19h – 19.45h 
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Plaça Llibertat Rodenas: 28 de desembre  

>> Dancing Robots 11.30h – 12.15h – 13h   

>> Belluga’t pel Comerç (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h  

 

Rambla Prim amb Ferrer Bassa: 18 de desembre  

>> El Senyor Botiguer 16h - 16.45 - 17.30h   

>> El Paseante 18.15h – 19h – 19.45h 

 

Can Saladrigas: 22 de desembre  

>> La senyora serafina (matí) 11.30h – 12.15h – 13h i (tarda) 18h – 18.45h – 19.30h 

 

Plaça de la Oca: 21 de desembre  

>> L'Explorador de Botigues 16h - 16.45 - 17.30h  

>> El Paseante 18.15h – 19h – 19.45h 

 

 

» Rasca de Nadal 

El Rasca de Nadal neix aquest any com un reconeixement I un premi als ciutadans i ciutadanes 

que aposten pel comerç local i de proximitat de la ciutat. Es distribuiran 600.000 butlletes entre 

establiments o mercats perquè ells les lliurin a la seva clientela entre el 9 de desembre de 2020 

i el 5 de gener de 2021 (o fins a exhaurir-ne les 

existències). Cada butlleta contindrà un rasca que caldrà 

destapar per saber si la persona ha estat guanyadora 

d’un premi. 

 

Hi haurà més de 20.500 regals, repartits en quatre 

tipologies de premis: oci, cultura i espectacles; esports; 

restauració i hoteleria, i productes i serveis.  

 

El grup més nombrós de premis és el relacionat amb la 

cultura, i en el qual han participat principalment agents 

municipals (museus de la ciutat, publicacions dels serveis 

editorials, establiments públics, etc.) i també agents 

privats, com Focus, Cinemes Verdi, Zumzeig cinema o el centre d’arts digitals Ideal, entre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 

 

www.barcelona.cat/premsa 

altres. Així, el rasca podrà amagar des d’entrades al Recinte Modernista de Sant Pau, al 

Monestir de Pedralbes, al Museu Picasso, a la Fundació Miró, al Telefèric de Montjuïc, al Zoo 

de Barcelona, al Parc d’atraccions del Tibidabo, a les Golondrinas o a l’Aquàrium fins a 

entrades de teatre, exposicions o rutes guiades, centres esportius municipals o el Museu 

Olímpic i de l’Esport. Les butlletes també poden incloure vermuts o menús en bars i 

restaurants, nits d’hotel o altres activitats en centres hotelers de la ciutat.  

 

I també hi ha una darrera tipologia de premis, que inclou serveis i productes que procedeixen 

dels propis comerços i de marques comercials, que han participat de manera desinteressada 

oferint regals, ja sigui com a establiment individual o a través dels eixos comercials i els 

mercats municipals. En aquest cas s’inclouen vals de compra, lots de productes, serveis de 

perruqueria i estètica, tasts de vins, etc. 

 

» Encesa i il·luminació 

Un espectacle de la companyia Sol Picó centrat en les trobades familiars de les festes 

nadalenques donarà pas a l’Encesa dels Llums de Nadal de Barcelona el proper dia 26 de 

novembre. L’espectacle començarà a les 18h i tindrà una durada de 35 minuts.  
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El muntatge tindrà com escenari la plaça Comercial del barri del Born, en línia amb la voluntat 

de l’Ajuntament que la campanya de Nadal posi especial atenció en el centre de la ciutat i en 

els grans eixos comercials en uns moments de gran dificultat econòmica per al sector. I està 

concebut perquè pugui adaptar-se a les mesures sanitàries que estiguin en vigor en el moment 

de l’encesa. En cas que aquestes mesures ho aconsellin, l’espectacle només serà retransmès 

per Betevé, la televisió pública de Barcelona, sense públic i en un recinte perimetrat que no es 

podrà veure des de l’exterior per evitar l’efecte crida 

 

 “Covinal per Sol Picó” recull la complicada situació que tots hem viscut durant el 2020 i llença a  

la vegada un clam d’esperança, un crit perquè visquem amb intensitat tots els moments 

quotidians, totes les trobades amb la família, encara que sigui d’una manera íntima i 

continguda. 15 intèrprets, 9 ballarins i 6 músics, es mouran des de les façanes del Mercat del 

Born fins a petites i grans plataformes per configurar escenes que ens són molt properes 

perquè formen part dels nostres records familiars durant les festes de Nadal.  

 

Insistint en la importància del ritual que suposa entaular-se amb la família o els amics durant les 

festes i gaudir d’un bon àpat junts “Covinal” vol teixir també una complicitat amb aquells 

comerciants i proveïdors locals que estan passant mesos molt delicats degut a la pandèmia. 

Per això, el muntatge parla de com menjar tots plegats és un acte social amb repercussions 

profundes: des del moment de la tria dels aliments i la preparació del menú, passant pel 

moment de parar taula, entaular-se, gaudir del menjar i allargar la sobretaula. Un ritual que 

enforteix els vincles i que en moments com els actuals, en què el vivim amb el nostre cercle 

més íntim, encara pren més rellevància i ens fa ser més conscients de com de necessari és.  
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» Més il·luminació nadalenca i reforç a les zones més 

comercials 

 

 

Gran Via de les Corts Catalanes 

 

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. És també una de les 

principals demandes del sector comercial de cara a les festes. Per això, aquest any s’ha fet un 

esforç redoblat, gràcies a la cooperació entre consistori i entitats comercials, perquè la ciutat 

incrementi i millori la qualitat de la seva il·luminació nadalenca, que s’exhibirà als carrers entre 

el 26 de novembre i el 7 de gener a partir de les 17.30h. L’hora d’apagada dels llums s’acabarà 

de modular en funció de l’existència de toc de queda i de l’hora en què aquest comenci. En 

conjunt, s’il·luminen més de 100 kilòmetres lineals de vies públiques de Barcelona  
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L’Ajuntament ha incrementat un 65% la inversió en la il·luminació nadalenca passant del 

1.200.000 euros de l’any passat a 1.712.891,13 euros d’engany, el que suposa un 65% més. 

Aquest increment de la inversió es tradueix en diferents iniciatives, com la il·luminació de més 

vies del centre de Barcelona i els eixos comercials, l’increment de la subvenció per als carrers 

il·luminats que promouen les associacions comercials, del 50% al 75% de subvenció a tota la 

ciutat, la il·luminació dels 39 edificis de mercats municipals o el nou model de contractació al 

qual aquest any s’han apuntat 16 carrers.  

 

S’il·luminaran més vies públiques al centre de la ciutat, aquelles que el consistori finança al  

100%. Plaça Catalunya tindrà llums de Nadal per primera vegada i Balmes després de molts 

anys, i es consoliden Plaça Urquinaona i Via Laietana, que ja es van il3luminar l’any passat. I 

es continuen il·luminant Gran Via, Aragó, Paral·lel i Plaça Universitat. També s’il·luminen per 

primera vegada els 39 edificis de mercats municipals, tenint en compte que en molts casos, els 

mercats constitueixen el centre neuràlgic de la zona comercial dels seus barris.  

Paral·lel 
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A banda, es torna a il·luminar Diagonal, Passeig de la Verneda, Binèfar i Via Trajana, i tant 

Creu Coberta com el carrer Pelai tornaran a tenir arcs de llums de banda a banda del carrer en 

comptes d’ornamentació només a les voreres. 

 

En conjunt, aquest any s’ha iniciat el camí cap a un nou model de disseny, planificació i gestió 

dels llums de Nadal que es consolidarà al 2021 i que 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 permetrà, dins de la diversitat, 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. 

 

» Barcelona Christmas Tour 

Després de l’èxit de la passada edició, el Barcelona Christmas Tour tornarà a sortir als carrers 

de Barcelona perquè els barcelonins i barcelonines i els visitants puguin  gaudir d’un passeig 

nocturn que els porti a descobrir l’ambient nadalenc que impregnarà la ciutat. TMB ha dissenyat 

un recorregut especiak pels grans carrers, avingudes i edificis més emblemàtics de la ciutat 

especialment decorats i il·luminats per aquestes festes, com el passeig de Gràcia, la Catedral, 

o la Plaça Catalunya, entre d’altres. 

Recorregut:  

Pl. Catalunya (costat Besós, parada ruta blava), Ronda Universitat, C. Pelai, Pl. Catalunya, C. Fontanella, Via 

Laietana (Barri Gòtic), Pg. Colon, Pl. Portal de la Pau (Colon), Pg. Josep Carner, Pl. Drassanes, Av. Paral·lel, Ronda 

Sant Pau, C. Urgell (Mercat Sant Antoni), C. Aragó, C. Tarragona, Pl. Espanya, Av. Reina Maria Cristina, Av. Rius i 

Taulet (Font Màgica), C. Lleida, C. Tamarit, C. Entença, Gran Via, Pg. De Gracia (Casa Batllò, Pedrera), C. Rosselló, 

C. Marina, C. Industria, C. Independència, C. Sant Antoni Maria Claret (Hospital de Sant Pau), C. Sardenya (Sagrada 

Família), Gran Via, C. Castillejos, C. Caspe (Encants, Torre AGBAR), Av. Meridiana (Teatre Nacional), C. 

Almogàvers, Pg. Lluís Companys (Arc de Triomf), Ronda Sant Pere, Pl. Urquinaona, C. Roger de Lluria, C. Aragó, C. 

Balmes, C. Pelai, Pl. Catalunya (costat Besós, parada ruta blava). 

 

El bus funcionarà des del 27 de novembre fins el 27 de desembre de dimecres a diumenge a les 18h i a 

les 19.45hh. 
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» La Sala Hipòstila del Park Güell, il·luminada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per primer cop, les llums de la Sala Hipòstila del Park Güell s'encendran als vespres en motiu 

de les festes nadalenques. Serà des del dia 27 de novembre, des de les 17.30h fins al 

tancament del parc.  

 

» La màgia dels Reis d’Orient prendrà el Fòrum 

La tradicional arribada dels Reis 

d’Orient es veurà alterada per la 

situació sanitària en el seu format, 

però en cap cas en la seva 

essència i el seu valor, que supera 

qualsevol entrebanc. Del 28 de 

desembre fins al 5 de gener, doncs, 

la Màgia dels Reis d’Orient 

s’instal·larà al Fòrum, sota la 

direcció artística de Marta Almirall, 

per apropar els elements de la cavalcada i facilitar que els nens i nenes puguin lliurar la seva 

carta i prendre contacte virtualment amb els reis i patges que enviaran missatges des de 

l’Orient. Un espai d’una hectàrea de superfície a l’aire lliure i ben connectat amb transport 

públic que oferirà totes les garanties sanitàries.  
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Artistes, escenògrafs i creadors digitals com José Menchero, Miquel Setó, Jose Vaaliña, 

Ramon de los Heros, Àlex Posada i la companyia Antigua i Barbuda participen en la 

conceptualització i elaboració d’espais que recrearan les tradicionals carrosses de la patge 

Estel, del carbó, dels xumeters i de Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar. A més, hi haurà 

altres espais que evocaran la recepció i logística dels regals, així com la bústia i els correus per 

fer arribar les cartes als Reis d’Orient. En conjunt, una visita pensada per realitzar-se en 50 

minuts a través de 10.000 m2 de recorregut i d’un circuit de 8 instal·lacions on es trobaran 

carrosses, estris, vestuaris, bagatges, estendards i tota mena d’utillatges reials. La visita 

requerirà reserva prèvia, que s’obrirà a través del web de Nadal de l’Ajuntament de Barcelona 

el proper 15 de desembre. L’horari de la instal·lació serà d’11 a 14 hores i de 16 a 20 hores el 

28, 29 i 30 de desembre i el 2, 3 i 4 de gener. El 31 de desembre i el 5 de gener s'hi podrà 

accedir només en horari de matí.  

 

Ses Majestats arribaran el 5 de gener, per mar i a bord del Pailebot Santa Eulàlia, en un horari i 

ubicació encara per confirmar. Aquell dia, les tres televisions públiques, TV3, RTVE i betevé, 

faran que tots els nens i nenes puguin veure des de casa la rebuda institucional de Ses 

Majestats i la seva posterior visita a la instal·lació amb tot el seu seguici durant la nit, on 

ultimaran els darrers detalls que transformaran desitjos, somnis i il·lusions en regals. Un 

espectacle de gairebé 60 minuts en què els Reis d’Orient i el seu seguici, acompanyats de les 

tradicionals músiques de la Cavalcada de Barcelona i de ballarins, faran prendre moviment a la 

instal·lació del Fòrum. 

 

» El Cap d’Any mirant el cel des de casa 

 

Barcelona acomiadarà 2020 i donarà la 

benvinguda a 2021 amb unes campanades 

que es podran seguir des de tots els 

districtes i amb un espectacle de focs 

artificials visible des de la major part de la 

ciutat. Coincidint amb les dotze 

campanades que marcaran el final del dia 
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31 de desembre, es llançaran 12 palmeres brillants a cadascun dels 10 districtes de Barcelona: 

Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, 

Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. D’aquesta manera, tots els barcelonins les podran veure 

des de casa seva. 

 

Aquestes campanades descentralitzades marcaran l’inici d’un gran espectacle de 15 minuts de 

focs artificials que es llançarà des d'una ubicació reservada però que serà visible des de la 

major part de la ciutat. 

 

» Un tros de l’ànima Raval il·luminarà la  façana de 

l’Ajuntament 

 

Aquest Nadal els arcs lumínics del projecte #RavalKm0 il·luminaran la façana de l’Ajuntament. 

Microescenes de la quotidianitat del barri que fan un Nadal proper, compromès i solidari. En 

aquest cas els llums, més enllà del seu paper tradicional i decoratiu, són una excusa per 

promoure una acció social, cultural i econòmica i, darrere cada arc, hi haurà una petita història 

real. Una oportunitat única de portar el projecte al centre neuràlgic de la ciutat i, davant la 

situació actual, també una iniciativa compromesa. La dissenyadora Maria Güell i Curro Claret 

de la mà de veïns i veïnes i de la  Fundació Tot Raval ens mostraran un projecte lumínic  que 

és un homenatge als veïns i veïnes de Ciutat Vella amb panells lumínics que representen les 

figures de  la ciutadania. 

 

» Els pessebres de la ciutat 

Aquest any no es podrà instal·lar el pessebre a 

la Plaça de Sant Jaume per raons sanitàries i 

això permetrà fer una aturada i reflexionar al 

voltant de què ha significat el pessebre de 

Barcelona aquests darrers anys. Per 

això, l’Institut de Cultura de Barcelona organitza 

l’exposició “10 anys de pessebres a la Plaça de 

Sant Jaume”, posant en valor tot allò que ha 
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representat aquesta proposta de reinterpretació d’una de les tradicions més entranyables 

del Nadal. Es podrà veure a la planta baixa de l’Ajuntament des de l’1 desembre fins al 5 de 

gener, amb un horari encara per determinar.  

 

A banda també es podran visitar dos dels pessebres més històrics de la ciutat. El pessebre 

tradicional del Museu Frederic Marès proposa enguany un muntatge d’estil tradicional, obra de 

l’Associació de Pessebristes de Barcelona, que evoca el paisatge d’una vila costanera de la 

vora del Mediterrani, un escenari per reflexionar sobre les migracions, plenament vigents des 

de fa dos mil anys. Es podrà visitar del 28 de novembre al 2 de febrer de 2021, de dimarts a 

dissabte de 10 a 19 hores i els diumenges i festius d’11 a 20 hores; dilluns tancat. Donat que 

l’aforament serà limitat, caldrà reservar entrada prèviament.  

 

A més, hi haurà un programa d’actes entorn del pessebre: les Cantades de Nadales que, si la 

situació sanitària ho permet, es faran el diumenge 20 de desembre, entre les 11 i les 14 hores, 

coordinades pel Secretariat de Corals Infantils de Catalunya i, a les 16 hores, una altra cantada 

de la mà de la Coral Sant Jordi. Se celebraran al pla de la Seu, on el dissabte, 12 de desembre, 

també es podrà gaudir de la Diada de les Tradicions i Costums Nadalencs. 

 

I el Monestir de Pedralbes oferirà novament també el seu tradicional pessebre ja que, des del 

1984, cada any s’hi fa un muntatge popular a les estances conegudes com les Procures del 

monestir, en col·laboració amb l’Associació de Pessebristes de Barcelona. Les figures de la 

instal·lació d’aquest any, de caire popular i contemporànies, són obra de l’escultora 

sabadellenca Montserrat Ribes. Al costat del pessebre popular es presentaran dos diorames: el 

primer representarà la Nativitat de Jesús i el segon el Descans de la Fugida a Egipte. Aquest 

pessebre es podrà visitar de l’11 de desembre al 2 de febrer, els dimarts, dimecres, dijous i 

divendres de 10h a 13:30 hores i els dissabtes i diumenges de 10h a 16:30h. 

 

» Fires de Nadal i de Reis 

Les Fires de Nadal de Santa Llúcia i de Sagrada Família se celebraran a les seves ubicacions 

habituals d’acord amb les mesures que marquin en cada moment les autoritats sanitàries. La 

Fira de Santa Llúcia, al districte de Ciutat Vella, obrirà el proper dia 27 de novembre i estarà 

http://www.bcn.cat/cultura/reserves_MuseuFredericMares/
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disponible per a la visita de la ciutadania fins al 23 de desembre. El seu horari serà d’11 a 

20:30 hores els dies laborables i de 10 a 21 hores en vigílies i festius. 

 

De la seva banda, la fira de Nadal 

de la Sagrada Família, el mercat 

nadalenc de més tradició de 

l'Eixample, oferirà els seu productes 

des del 28 de novembre i 23 de 

desembre, des de les 10 h del matí 

fins les 21 h, a excepció de 

dissabtes i vigílies de festius que 

tancaran a les 22h. 

 

Pel que fa a la tradicional Fira de 

Reis de la Gran Via de les Corts Catalanes, en aquests moments s’estan avaluant les 

condicions per poder celebrar-la entre el 18 de desembre 2020 i fins al 6 de gener de 2021. 

 

» Tió de Nadal a Sant Antoni 

La màgia de Nadal també es respirarà als diversos mercats 

municipals de la ciutat de Barcelona. Concretament, se’n 

destaca la instal·lació audiovisual i participativa ubicada al 

fossat del Mercat de Sant Antoni, desenvolupada per l’estudi 

creatiu Playmodes.  

 

Els participants d’aquesta instal·lació interactiva  poden 

cantar a un tió instal·lat davant del mur. Quan el tió detecta 

la veu dels participants activa una videoprojecció que 

representa un trencament pedra a pedra del mur, deixant 

entreveure un seguit d’escenes nadalenques il·lustrades que amaga al darrere. 
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Playmodes treballa amb tecnologies artesanals i creua la creativitat, el software i el hardware 

donant llum a instal·lacions immersives, projectes de mapping, escenografies digitals, 

instruments audiovisuals o dissenys de so per a espais concrets.  

 

» Cançó de Nadal  

El Nadal de Barcelona comptarà per primera vegada amb la 

seva pròpia cançó. La cantant i compositora Paula Valls 

realitzarà ha composat una cançó perquè soni durant tota la 

campanya de Nadal a la ciutat i la ciutadania la faci seva. És 

una cançó fresca, plena d’esperança, esperit positiu  i amb 

molta energia. 

 

El treball discogràfic de Paula Valls va començar amb Black and 

White (RGB, 2016). El seu segon treball discogràfic, I AM, és un CD de llarga durada de 2018. 

Els seus projectes passen pel jazz, el blues, el funk i el soul.  

 

» Concert de Nadal de l’Orfeó Català 

Un any més, l’Orfeó Català se sumarà a la celebració  del Nadal a la ciutat amb un concert que 

tindrà lloc a la plaça del Rei.Dirigits per Josep Vila i Casañas, els membres  de l’Orfeó cantaran 

nadales tradicionals. 

Dia i hora: dilluns 4 de gener a les 19.30 h. 

Activitat organitzada per l’Institut de Cultura de Barcelona. 

 

» Nadal al mar, el Nadal al Port Olímpic 

Per primer cop, el Port Olímpic participa en la campanya nadalenca de la ciutat, i ho fa 

coincidint amb la nova etapa de retrobament d’aquest espai amb els barcelonins i barcelonines. 

Entre l’1 i el 5 de gener, s’han previst un conjunt d’activitats adreçades a un públic familiar que 

incideixen en el fil conductor de la transformació que comença a viure aquest entorn: el mar 

Mediterrani, la cultura del mar, la sostenibilitat, el medi ambient, la nàutica, la vida animal... Les 

activitats tindran lloc de l’1 al 5 de gener de 10 i 14h al Moll de Mestral. 
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Vida aquàtica. Exposició d’escultures dinàmiques 

Vida Aquàtica és un món submarí singular. És una col·lecció de 

17 peces que exemplifica la filosofia de Ferroluar, el taller que 

la impulsa: crear amb materials reciclats i donar una segona 

vida a la ferralla.  

 

L’entrada en aquest món submarí es fa a través d’una 

mandíbula de tauró gegant. Els espectadors es queden 

bocabadats mentre passegen entre aquesta fauna tan especial 

i admiren el contrast dels materials usats amb la sensació de 

realitat que transmeten uns moviments tan orgànics. Se sent el 

so de la mar i el cruixir de la ferralla. Totes les bèsties 

funcionen amb uns mecanismes que s’activen mitjançant sensors de moviment, de manera que 

el públic interactua directament amb les peces sense tocar-les. 

 

KUJIRA amb el Centre de Titelles de Lleida. Espectacle itinerant de titelles gegant 

Un espectacle itinerant on una imponent 

balena blava s’obre camí per la ciutat fent 

sentir el seu cant. Un cant a la vida i al 

respecte al medi ambient que interpel·la  

l’espectador sobre la responsabilitat col·lectiva 

envers l’emergència climàtica, posant especial 

èmfasi en el seu impacte en els ecosistemes 

marins. La seva majestuositat física i 

voluminosa, front la fragilitat de la seva 

estructura i materials orgànics ens exemplifica com la immensitat de la natura i el mar se 

sustenta en un delicat equilibri de l’ecosistema. 

 

Kujira és la nova creació del centre de Titelles de Lleida, una titella de 5m de llargada que es 

desplaça amb rodes i 3 portadors. A mesura que la balena es va desplaçant s’explica la història 

d’aquesta espècie i el seu estat actual al món. 
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32º 49’ LATITUD SUD. Espectacle sonor 

E l 21 de gener de 2018, un grup de 

persones va trobar una ampolla a una 

platja d’Austràlia. Entre aquestes 

persones estava la mare de Daniel 

Ricciardo, pilot de Fòrmula 1. En 

consultar-ho amb experts, es va 

certificar que el missatge tenia 132 

anys, escrit el 1886, esdevenint el més 

antic mai trobat.  

 

A partir d’aquesta història, el 

percusionista i creador Enric Monfort ha ideat un espectacle en el qual combina els sons 

acústics del solo de percussió amb electrònica en viu i pre-gravats en un sistema quadrafònic 

que envolta al públic. Dividit en 4 moviments, el moviment i posicionament del so dins l’espai és 

un dels elements fonamentals en la creació de la dramatúrgia sonora on el mar i els sons 

marins hi juguen un paper central. Mentre es va narrant una història que ens connecta amb tots 

els mites lligats a la navegació i l’univers marítim. 

 

» Nadal al Port, el Moll de la Fusta s’engalana 

Per segon any consecutiu, el Port Vell celebrarà el Nadal amb una cita al Moll de la Fusta. 

L’esdeveniment comptarà amb una cuidada decoració nadalenca que unirà terra i mar i en l 

qual destacarà, com ja va succeir l’any passat, una espectacular arbre led de 31 metres 

d’alçària, un espectacle de llums al ritme de la música cada tarda, un bonic pessebre aquàtic i 

l’arribada dels Reis d’Orient.  

 

També posarà el focus en l’impuls cultural i local de la mà de les entitats del territori que 

oferiran espectacles musicals i tallers gratuïts com a part del programa. L’espai s’estructura 

amb aforament limitat, i els continguts s’adaptaran en funcióde les mesures que marquin en 

cada moment les autoritats sanitàries. A la Rambla del Mar i el Moll de la Fusta. Del 3 de 

desembre al 6 de gener 
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» Nadal al mar,  

Per segon any consecutiu, el Port Vell celebrarà el Nadal amb una cita al Moll de la Fusta. 

L’esdeveniment comptarà amb una cuidada decoració nadalenca que unirà terra i mar i en l 

qual destacarà, com ja va succeir l’any passat, una espectacular arbre led de 31 metres 

d’alçària, un espectacle de llums al ritme de la música cada tarda, un bonic pessebre aquàtic i 

l’arribada dels Reis d’Orient.  

 

També posarà el focus en l’impuls cultural i local de la mà de les entitats del territori que 

oferiran espectacles musicals i tallers gratuïts com a part del programa. L’espai s’estructura 

amb aforament limitat, i els continguts s’adaptaran en funcióde les mesures que marquin en 

cada moment les autoritats sanitàries. A la Rambla del Mar i el Moll de la Fusta. Del 3 de 

desembre al 6 de gener 

 

» Arbre de Nadal 

L’Arbre de Nadal de Plaça Sant Jaume es renova 

amb un projecte artístic a càrrec de la creadora Pati 

Baztan. Es tracta d’un projecte que proposa reduir 

en un 90% l’ús de plàstic. L’arbre, d’uns 15 metres 

d’alçada, es decorarà completament un únic 

material, alumini reciclat.  Es penjaran 750 tubs de 8 

mm de diàmetre i uns 40 cm de llarg que envoltaran 

tot l’arbre.  

 

Es tracta d’un projecte finançat per Mercabarna on 

no només té protagonisme la mirada. L’oïda pren un 

paper destacat gràcies al joc dels centenars de tubs amb l’aire: La naturalesa dringa, se la sent 

quan el vent fred de l’hivern el sacseja. Les llàgrimes, quan xoquen entre elles, emeten un so 

metàŀlic, que és el lament de la natura que demana que la cuidem. 
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» Poblenou Urban Creative Market 

L’Urban Creative Market, organitzat aquest 

desembre  per Poblenou Urban District, és tota una 

declaració  d’intencions. Parlem d’un barri que no ha 

parat mai de reinventar·se i que des dels seus 

orígens industrials ha evolucionat cap a districte 

cultural i creatiu de la capital catalana. Seu de les 

més vibrants iniciatives  d’arreu del territori i de més 

enllà de les nostres  fronteres. 

 

Amb l’arribada de Nadal i amb l’objectiu de 

recuperar  l’alegria als carrers després d’un any amb 

moltes  incerteses, la comunitat creativa del Poblenou obrirà  les portes entre els dies 17 i 20 

de desembre per organitzar aquest market creatiu de Nadal, amb una programació on trobarem 

gastronomia, disseny, il·lustració o instal·lacions lumíniques. Una oportunitat única per apropar-

se al districte  i conèixer tot el que pot oferir uns dels districtes  més dinàmics d’Europa. 

 

» Aparadors il·luminats per Nadal a Horta i Diagonal 

El Cor d’Horta i l’Avinguda Diagonal es sumen aquestes festes a la iniciativa d’il·luminar els 

aparadors per Nadal. La idea essencial és que l’enllumenat de Nadal, subscrit fins ara al carrer, 

envaeixi els aparadors de les botigues i que esdevingui la part fonamental del projecte de 

disseny d’un aparador. Per dur a terme l’acció es convida a participar les escoles de disseny i 

els comerços de les dues àrees. Així, en el cas del barri d’Horta hi participa l’Associació de 

comerciants Cor d’Horta, que forma part de la Fundació Barcelona Comerç. 

 

En el marc de la Barcelona Design Week  i juntament amb el BCD, també s’organitza “Disseny 

en Diagonal” un programa d’activitats creatives que tindrà lloc a diferents dels 1espais dels 12 

km. que ocupa l’Avinguda Diagonal de Barcelona, un eix singular de la Ciutat Comtal que 

durant una setmana es convertirà en un ‘hotspot’ de disseny i creativitat. 
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» Nadal al Tibidabo 

La campanya nadalenca comença al Tibidabo el 24 de novembre fins al 5 de gener. Des del 

cap de setmana del 28 de novembre, hi haurà decoració, i els següents espectacles: 

 

Jornada solidària 7a edició de la Festa Tibidavis, Festa de les àvies i els avis 

El cap de setmana del 19 i 20 de 

desembre el parc permetrà  l’entrada 

gratuïta a totes les parelles formades per 

avi/àvia i nét/a que hi vagin plegats. Es 

vol retre així un petit homenatge a la 

figura de les àvies i els avis com a 

educadores i educadors dels infants i per 

això se’ls convida a gaudir del Parc 

plegats i de totes les atraccions i 

espectacles. 

 

Jornada Solidària 24 a edició de la Cançó de Pau 

El 24 de desembre, les parelles formades per un adult i una nena o nen podran accedir 

gratuïtament aportant una donació de 2€ per persona a favor d’UNICEF. Reconegudes 

personalitats publiques i del món de la cultura hi participen com a “Ambaixadors de Pau” i 

ajuden a transmetre el missatge de solidaritat i respecte a les més petites i petits. 

 

Espectacle Màgia amb el Doctor Fly 

28 de desembre-5 de gener. Matí i tarda. Plaça 

dels somnis 

El Doctor Fly portarà balls, animació i trucs de 

màgia on el Nadal és el protagonista.  

 

Espectacle de cloenda amb Pep Callau i els 

Pepsicolen 

28 de desembre-5 de gener. 17h.  

Animació, música, balls i humor a ritme de Nadal. 
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» Nadal al Zoo 

Entre el 21 de desembre i el 6 de gener, el Zoo de Barcelona ha organitzat un casal especial 

destinat a infants i adolescents. Sota el lema “Guardians de la Natura”, els infants i i 

descobriran el treball que es fa al zoo. S’han previst tres torns per a cada una de les setmanes 

de les vacances escolars.  

 

»  “Per Nadal, millor adopta!”, campanya virtual per 

promoure l'adopció  

Un any més l'Ajuntament de Barcelona, amb diverses entitats de protecció dels animals, 

promou la tinença responsable i l’adopció dels animal del Centre d'Acollida d'Animals de 

Companyia de Barcelona (CAACB) així com a donar visibilitat i promoure la tasca que fan 

diferents entitats protectores d'animals.  

 

Aquest any, a causa de la situació generada per la pandèmia de la Covid-19, no es podrà fer 

de manera presencial, i com ja es va fer per La Mercè la campanya serà virtual. Es generarà un 

espai web on la ciutadania podrà descobrir alguns dels animals que estan en adopció al 

CAACB i també veure la feina de les diferents entitats que participen en el projecte. 

 

» Fàbrica dels Reis 

La Fàbrica dels Reis d’Orient situada al 

recinte de Fabra i Coats, al Sant Andreu, 

tornarà a obrir al públic, i ho farà amb 

mesures especials de seguretat i control per 

tal de complir amb els protocols de les 

autoritats sanitàries. Les dates en què es 

podrà visitar la màgica fàbrica seran els dies 

28, 29 i 30 de desembre, i el 2, el 3 i el 4 de 

gener. Les visites es faran a les tardes, a 

partir de les 16.00h i fins les 21.00h i aquest any caldrà reservar prèviament l’entrada per poder 

fer la visita. Però un any més, aquesta misteriosa fàbrica desvetllarà a aquells que estiguin ben 

atents algun dels secrets més ben guardats sobre la nit més màgica de l’any. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 

 

www.barcelona.cat/premsa 

» Activitats als districtes 

 

Més enllà de les activitats que la direcció de Comerç orgnanitza en els eixos comercials dels 

diferents districtes, la ciutat sencera acull desenes d’actes i activitats per celebrar el Nadal en 

cada un dels barris.  

 

DISTRICTE CIUTAT VELLA 

 

FIRA DE SANTA LLÚCIA  

del 27 de novembre  al 23 de desembre 

 

LUDOTECA A LA CASA DELS ENTREMESOS 'ENTRE JOCS I PASSEJADES!' 

On: Casa dels Entremesos-Centre de Producció i Difusió de Cultura Popular Tradicional de 

Barcelona 

Quan: Acte Permanent 

Adreça: Pl Beates 2 (Ciutat Vella) 

 

EL PETIT LICEU: ÒPERA "CONTE DE NADAL DE CHARLES DICKENS" 

On: Gran Teatre del Liceu 

Quan: Del 19/12/2020 al 20/12/2020. 

Adreça: C la Rambla 51 (Ciutat Vella) 

 

MUSICAL 'EL PETIT PRÍNCEP' 

On: Barts, Barcelona on Stage 

Quan: Del 04/12/2020 al 20/12/2020. 

Adreça: Av Paral.lel 62 (Ciutat Vella) 

 

ESPECTACLE "EL POT PETIT" 

On: Teatre Poliorama 

Quan: Del 26/12/2020 al 31/12/2020. 

Adreça: a Rambla 115 (Ciutat Vella) 

 

https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/ludoteca-a-la-casa-dels-entremesos-entre-jocs-i-passejades-_99400308347.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/casa-dels-entremesos-centre-de-produccio-i-difusio-de-cultura-popular-tradicional-de-barcelona_99400232287.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/casa-dels-entremesos-centre-de-produccio-i-difusio-de-cultura-popular-tradicional-de-barcelona_99400232287.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/el-petit-liceu-opera-conte-de-nadal-de-charles-dickens_99400656764.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/gran-teatre-del-liceu_92086009073.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/musical-el-petit-princep-_99400632362.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/barts-barcelona-on-stage_99400249050.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/espectacle-el-pot-petit_99400659092.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/teatre-poliorama_97239174457.html
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ESPECTACLE AUDIOVISUAL "PARABÒLIC GAUDÍ" 

On:Palau Güell 

Quan: Acte Permanent 

Adreça: C Nou de la Rambla 3 (Ciutat Vella) 

 

FIRA DE PRODUCTES TRADICIONALS CATALANS DE LA PLAÇA DEL PI 

On: Fira de Productes Tradicionals Catalans Plaça del Pi 

Quan: Acte Permanent 

Adreça: Pl Pi 1 (Ciutat Vella) 

 

DISTRICTE EIXAMPLE 

 

CONCERT DE NADAL AL CONSERVATORI DEL BRUC 

19/12 a les 19h  

Adreça: Conservatori de Música (Bruc, 112) 

 

NADAL ESPORTIU A L'EIXAMPLE. ACTIVITATS PER A INFANTS I LES SEVES FAMÍLIES.  

Del 28/12 al 31/12  

Adreça: CEM Fort Pienc, c. Marina, 111 i a les Pistes Parc Joan Miró, c. Aragó, 2.  

Horari d'11 a 14 hores 

 

FIRA SAGRADA FAMÍLIA  

Del 28/11 al 23/12 de 2020 

 

MOSTRA DEL JOC I LA JOGUINA A L'EIXAMPLE 'AQUÍ ES JUGA!' 

Del 21/12 al /01, de dilluns a divendres. 

Adreça: Als casals infantils de Fort Pienc, Cotxeres Borrell, Sagrada Família i Urgell. 

 

HORARI DE LES FONTS BESSONES DE PL CATALUNYA 

On: Fonts Bessones 

Quan: Acto Permanente 

Adreça: Pl Catalunya 11 (Eixample) 

https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/espectacle-audiovisual-parabolic-gaudi_99400612902.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/palau-guell_92086008810.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/fira-de-productes-tradicionals-catalans-de-la-placa-del-pi_99400260226.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/fira-de-productes-tradicionals-catalans-placa-del-pi_99400201554.html
https://www.barcelona.cat/es/nadal/activitats/detall/horari-de-les-fonts-bessones-de-pl-catalunya_99400384020.html
https://www.barcelona.cat/es/nadal/activitats/detall/fonts-bessones_99400384011.html
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CLÀSSICA DESINTOXICATIVA DE SANT ESTEVE EN BICI PER BARCELONA 

On: Lloc de trobada i sortida plaça de Catalunya xamfrà ronda Universitat 

Quan:26/12/2020 

Adreça: Pl Catalunya (Eixample) 

 

IL·LUMINACIÓ ESPECIAL DE NADAL 

23/12-6/01 De 18h a 21h 

Adreça: Sant Antoni Maria Claret, 167 

 

VISITA FAMILIAR “LLUMS, COLORS, NATURA” AL RECINTE DE MODERNISTA DE SANT 

PAU 

Quan; 13, 20 i 27/12, i 1, 3/01 a les 11.30h  

Adreça: Sant Antoni Maria Claret, 167 

 

VISITA TEATRALITZADA AL RECINTE MODERNISTA DE SANT PAU 

On: Recinte de Sant Pau 

Quan: 19,20,26 i 27/12, i 2 i 3/01 a les 12h 

Adreça: Sant Antoni Maria Claret, 167 

 

VISITA A BENEFICI DE LA RECERCA SOBRE LA COVID-19  

Data de compra: 1/12-6/01 

Data visita: 1/12/2020-31/12/2021 

Adreça: Sant Antoni Maria Claret, 167 

 

 

DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC 

 

ENCESA DE LLUMS DEL DISTRICTE  

26/11/2020 

Jardins de la Mediterrània 

 

MOSTRA I VIU: SANT JOAN DE DÉU  

21/11 Jardins dels Drets Humans 

 

LA FONT MÀGICA DE MONTJUÏC 

On: Font Màgica - Fonts de Montjuïc 

Quan: Acte Permanent 

https://www.barcelona.cat/es/nadal/activitats/detall/classica-desintoxicativa-de-sant-esteve-en-bici-per-barcelona_99400474530.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/la-font-magica-de-montjuic_96318091405.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/font-magica-fonts-de-montjuic_95087125042.html
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Adreça: Pl Carles Buïgas 1 (Sants-Montjuïc) 

 

TALLER 'QUI, QUÈ, COM' A L'ESPAI BOMBERS PARC DE LA PREVENCIÓ DE 

BARCELONA 

On: Espai Bombers Parc de la Prevenció de Barcelona 

Quan: Acte Permanent 

Adreça: C Lleida 30 (Sants-Montjuïc) 

 

TALLER 'BOCADITOS I CANAPÉS DE NADAL' 

On: Centre Cívic Casa del Rellotge 

Quan: Del 03/12/2020 al 10/12/2020. 

Adreça: Pg Zona Franca 116 (Sants-Montjuïc) 

 

EXPOSICIÓ DE PESSEBRES AL MUSEU ETNOLÒGIC I DE CULTURES DEL MÓN - PARC 

MONTJUÏC 

On: Museu Etnològic i de Cultures del Món Parc Montjuïc 

Quan: Acte Permanent 

Adreça: Pg Santa Madrona 16 (Sants-Montjuïc) 

 

NADAL A LA GUATLLA PER A LA GENT GRAN 

On: Centre Cívic Font de la Guatlla 

Quan: 18/12/2020 

Adreça: C Rabí Rubèn 22 (Sants-Montjuïc) 

 

'A TAULA!' CICLE DE CULTURA I GASTRONOMIA: TALLER VIRTUAL 'MENÚ DE NADAL A 

L'ESTIL FRANCÈS' 

On: Mitjançant una plataforma en línia 

Quan: 14/12/2020 

Adreça: Pl Sortidor 12 (Sants-Montjuïc) 

 

TIRADA DE NADAL ARC MONTJUÏC - CLOENDA LLIGA ROUND-900 

On: Fossars Municipals de Tir amb Arc 

Quan: 27/12/2020 

https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/taller-qui-que-com-a-l-espai-bombers-parc-de-la-prevencio-de-barcelona_99400477099.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/taller-qui-que-com-a-l-espai-bombers-parc-de-la-prevencio-de-barcelona_99400477099.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/espai-bombers-parc-de-la-prevencio-de-barcelona_99400469463.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/taller-bocaditos-i-canapes-de-nadal-_99400657551.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/centre-civic-casa-del-rellotge_92168151898.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/exposicio-de-pessebres-al-museu-etnologic-i-de-cultures-del-mon-parc-montjuic_99400613513.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/exposicio-de-pessebres-al-museu-etnologic-i-de-cultures-del-mon-parc-montjuic_99400613513.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/museu-etnologic-i-de-cultures-del-mon-parc-montjuic_92086000174.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/nadal-a-la-guatlla-per-a-la-gent-gran_99400330202.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/centre-civic-font-de-la-guatlla_94322130925.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/-a-taula-cicle-de-cultura-i-gastronomia-taller-virtual-menu-de-nadal-a-l-estil-frances-_99400655676.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/-a-taula-cicle-de-cultura-i-gastronomia-taller-virtual-menu-de-nadal-a-l-estil-frances-_99400655676.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/tirada-de-nadal-arc-montjuic-cloenda-lliga-round-900_99400322233.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/fossars-municipals-de-tir-amb-arc_92086000315.html
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Adreça: Ctra Montjuïc 62 (Sants-Montjuïc) 

 

TALLERS 'CREA LA TEVA POSTAL DE NADAL' 

On: Punt Multimèdia de la Marina 

Quan: 14/12/2020 

Adreça: Pg Zona Franca 116 (Sants-Montjuïc) 

 

TALLER 'DECORACIÓ DE GALETES DE NADAL' 

On: Centre Cívic Casa del Rellotge 

Quan: 11/12/2020 

Adreça: Pg Zona Franca 116 (Sants-Montjuïc) 

 

TALLERS PER A INFANTS I JOVES 'CREA DECORACIONS DE NADAL EN 3D' 

On: Punt Multimèdia de la Marina 

Quan: 16/12/2020 

Adreça: Pg Zona Franca 116 (Sants-Montjuïc) 

 

CICLE DE CULTURA POPULAR ALS ATENEUS: CONCERT D'ANY NOU, A CÀRREC DE LA 

BANDA SIMFÒNICA DE ROQUETES 

On: Sants Teatre - Centre Catòlic de Sants 

Quan: 03/01/2021 

Adreça: C Antoni de Capmany 72 (Sants-Montjuïc) 

 

ACTIVITAT EN FAMILIA 'MANS I PEUS DE NADAL' 

On: Centre Cívic El Sortidor 

Quan: 12/12/2020 

Adreça: Pl Sortidor 12 (Sants-Montjuïc) 

 

ENCESA DE L'ARBRE DE NADAL A LA MARINA 

On: La Marina 

Quan: 27 de novembre a la tarda 

Adreça: plaça de la Marina 

 

https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/tallers-crea-la-teva-postal-de-nadal-_99400655502.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/punt-multimedia-de-la-marina_99400176421.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/taller-decoracio-de-galetes-de-nadal-_99400657554.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/centre-civic-casa-del-rellotge_92168151898.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/tallers-per-a-infants-i-joves-crea-decoracions-de-nadal-en-3d-_99400655447.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/punt-multimedia-de-la-marina_99400176421.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/cicle-de-cultura-popular-als-ateneus-concert-d-any-nou-a-carrec-de-la-banda-simfonica-de-roquetes_99400659562.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/cicle-de-cultura-popular-als-ateneus-concert-d-any-nou-a-carrec-de-la-banda-simfonica-de-roquetes_99400659562.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/sants-teatre-centre-catolic-de-sants_99400644095.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/activitat-en-familia-mans-i-peus-de-nadal-_99400632885.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/centre-civic-el-sortidor_99120120846.html
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CONCERT DE NADAL 

On: La Marina 

Quan: 19 de desembre de 18 a 20 hores 

Adreça: plaça de la Marina 

 

PAU SENSE TREVA. NADAL INFANTIL A CASINET-COTXERES 

On: Teatre del Casinet d'Hostafrancs 

Quan: del 28 de desembre al 4 de gener 

28-12-2020 de 17.30 a 18.30 h “ON VAS, MOBY DICK” 

29-12-2020 de 17.30 a 18.30 h “TXEMA, THE POSTMAN” 

30-12-2020 de 17.30 a 18.30 h “LA RATETA MARTINA I EL RATOLÍ SERAFÍ” 

2-1-2021 de 17.30 a 18.30 h " JOC DE CADIRES” 

3-1-2021 de 17.30 a 18.30 h “PELL DE LLARINTÉ, CUA DE TIRÉ” 

4-1-2021 de 17.30 a 18.30 h “SOPA DE PEDRES” 

Adreça: Carrer del Rector Triadó, 53 

 

DISTRICTE LES CORTS 

 

ESPECTACLE DE NADAL ITINERANT PEL DISTRICTE  

On: Espectacle de Nadal itinerant pel districte 

Quan: 25 de novembre. Durant tot el dia 

 

ACTE D’ENCESA DELS LLUMS DE NADAL 

On: Acte virtual. Retransmissió per streaming a través del web 

barcelona.ajuntament.cat/lescorts 

Quan: 26 de novembre 

18 h: Espectacle familiar 

18.30 h: Encesa de llums de Nadal a les Corts 

Acte virtual. Retransmissió per streaming a través del web barcelona.ajuntament.cat/lescorts 

 

10È MERCAT DE NADAL DE PEDRALBES 

On: Plaça del Monestir de Pedralbes 
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Quan: 29 de novembre 

De 10 a 15 h 

 

MERCAT DE NADAL DE VENDA D’ARTESANIA I PRODUCTES GASTRONÒMICS 

On: Gran Via de Carles III, entre Travessera de les Corts i Mejía Lequerica 

Quan: Del 5 al 23 de desembre  

De 10 a 22 h 

 

VISITA AL PESSEBRE 

On: Parròquia de Sant Ramon Nonat (av. Sant Ramon Nonat, 1) 

Quan: Del 8 de desembre al 7 de febrer 

De dilluns a dissabte de 10 a 12 h i de 18 a 19 h 

 

ESPECTACLE ITINERANT GRAN ARBRE ERRANT 

On: Joan Güell, Galileu, Vallespir i carrers adjacents  

Quan: Del 14 al 19 de desembre 

D’11 a 13.30 h i de 18 a 20 h 

 

ESPECTACLE ITINERANT PERSONATGES NADALENCS 

On: Joan Güell, Galileu, Vallespir i carrers adjacents 

Quan: Del 15 al 19 de desembre 

D’11 a 13.30 h i de 18 a 20 h 

 

FIRA DE NADAL 

On: Av. Diagonal, entre Gandesa i Numància 

Quan: Del 19 de desembre al 5 de gener 

Del 19 al 24 de desembre de 10 a 21 h 

Del 25 al 26 de desembre de 17 a 21 h 

Del 27 al 31 de desembre  de 10 a 21 h 

1 de gener  de 17 a 21 h 

Del 2 al 5 de gener de 10 a 21 h 

 

TIÓ DE NADAL 
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On: Joan Güell, Galileu, Vallespir i carrers adjacents 

Quan: Del 21 al 23 de desembre 

Dilluns i dimecres d’11 a 13.30 h 

Dimarts d’11 a 20 h 

 

GRUP MUSICAL AL CARRER 

On: Joan Güell, Galileu, Vallespir i carrers adjacents 

Quan: Del 21 de desembre al 4 de gener 

Dilluns, dimarts i dimecres de 17.30 a 20.30 h. 

 

MICKEY I MINNIE  MOUSE AL MIRALL DE PEDRALBES 

On: El Mirall de Pedralbes 

Quan: 22 de desembre 

De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h 

 

ESPECTACLE FAMILIAR: UNA CARRETADA DE CONTES DE NADAL 

On: Jardins Clot d’en Salvi 

Quan:  28 de desembre. A les 12 h 

 

ESPECTACLE FAMILIAR ‘ENS AGRADA EL NADAL’ 

On: Jardins Clot d’en Salvi 

Quan: 28 de desembre. A les 12 h 

 

HAIMA REIAL. RECOLLIDA DE CARTES  

On: Jardins Clot d’en Salvi 

Quan: 30 de desembre. D’11 a 13.30 h 

 

FIRA DE REIS 

On: Plaça Can Bruixa 

Quan: 4 i 5 de gener  de 10 a 21 h 

 

CARTER REIAL 

On: Joan Güell, Galileu, Vallespir i carrers adjacents 
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Quan: 4 de gener 

 

 

DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI 

 

CASAL D'HIVERN D'AUDIOVISUALS 

On: Espai Jove Casa Sagnier 

Quan: Del 28/12/2020 al 31/12/2020. 

Adreça: C Brusi 51 (Sarrià-Sant Gervasi) 

 

CASAL DE NADAL 

On: Centre Cívic Vil·la Urània 

Quan: Del 22/12/2020 al 24/12/2020. 

Adreça: C Saragossa 29 (Sarrià-Sant Gervasi) 

 

TALLER 'CUINA DE NADAL' *NOU* 

On: Centre Cívic Vil·la Urània 

Quan: Del 02/12/2020 al 09/12/2020. 

Adreça:  Saragossa 29 (Sarrià-Sant Gervasi) 

 

TALLER 'FEM POSTALS DE NADAL' 

On: Centre Cívic l'Elèctric 

Quan: 15/12/2020 

Adreça: Ctra Vallvidrera Planes 6 (Sarrià-Sant Gervasi) 

 

CANT PER A TOTHOM 'CONCERT DE NADAL' 

On: Centre Cívic Pere Pruna 

Quan: 10/12/2020 

Adreça: C Ganduxer 130 (Sarrià-Sant Gervasi) 

 

NADAL: ACTIVITAT FAMILIAR 'FEM CAGAR EL TIÓ'' 

On: Centre Cívic Vil·la Florida 

Quan: 19/12/2020 

https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/casal-d-hivern-d-audiovisuals_99400523372.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/espai-jove-casa-sagnier_99400191463.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/casal-de-nadal_99400634959.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/centre-civic-vil-la-urania_99400179932.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/taller-cuina-de-nadal-nou_99400656650.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/centre-civic-vil-la-urania_99400179932.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/taller-fem-postals-de-nadal-_99400634696.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/centre-civic-l-electric_95076132622.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/cant-per-a-tothom-concert-de-nadal-_99400633813.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/centre-civic-pere-pruna_136112242.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/nadal-activitat-familiar-fem-cagar-el-tio-_99400634194.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/centre-civic-vil-la-florida_99400179909.html
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Adreça: C Muntaner 544 (Sarrià-Sant Gervasi) 

 

TALLER ONLINE 'APRENEM A FER TURRÓ' *NOU* 

On: Centre Cívic Can Castelló 

Quan: 15/12/2020 

Adreça: C Castelló 1 (Sarrià-Sant Gervasi) 

 

CICLE DE CONCERTS JOVES DEL CENTRE CÍVIC PERE PRUNA 

On: Centre Cívic Pere Pruna 

Quan: Del 02/12/2020 al 23/12/2020. 

Adreça: C Ganduxer 130 (Sarrià-Sant Gervasi) 

 

 

DISTRICTE GRÀCIA 

 

MUSICAL "PASTORETS SUPERESTEL" 

On: Jove Teatre Regina 

Quan: Del 05/12/2020 al 30/12/2020. 

Adreça: C Sèneca 22 (Gràcia) 

 

TALLER 'ACTIVITATS DE NADAL' 

On: Casal Infantil El Coll - Centre Cívic El Coll - La Bruguera 

Quan: Del 17/11/2020 al 18/12/2020. 

Adreça: C Aldea 15 (Gràcia) 

 

FESTA DE LA NADAL PER A LA GENT GRAN 

On: Centre Cívic El Coll - La Bruguera 

Quan: 18/12/2020 

Adreça: C Aldea 15 (Gràcia) 

 

CICLE DE CULTURA POPULAR ALS ATENEUS: CONCERT DE NADAL A CÀRREC LA 

"BEAT BAND", DE LASSOCIACIÓ SYMPHOCAT 

https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/taller-online-aprenem-a-fer-turro-nou_99400659143.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/centre-civic-can-castello_99400197043.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/cicle-de-concerts-joves-del-centre-civic-pere-pruna_99400650098.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/centre-civic-pere-pruna_136112242.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/musical-pastorets-superestel_99400657546.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/jove-teatre-regina_75990119885.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/taller-activitats-de-nadal-_99400635234.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/casal-infantil-el-coll-centre-civic-el-coll-la-bruguera_93020140123.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/festa-de-la-nadal-per-a-la-gent-gran_99400635237.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/centre-civic-el-coll-la-bruguera_92127125234.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/cicle-de-cultura-popular-als-ateneus-concert-de-nadal-a-carrec-la-beat-band-de-lassociacio-symphocat_99400400827.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/cicle-de-cultura-popular-als-ateneus-concert-de-nadal-a-carrec-la-beat-band-de-lassociacio-symphocat_99400400827.html
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On: Centre Moral i Instructiu de Gràcia 

Quan:  08/12/2020 

Adreça: C Ros de Olano 9 (Gràcia) 

 

CONCERT SOLIDARI DE NADAL "GRUPS PALIAN I COVER GRUP" 

On: Centre Cívic La Sedeta 

Quan:  19/12/2020 

Adreça: C Sicília 321 (Gràcia) 

 

ESPECTACLE D'ANIMACIÓ I CAGA TIÓ 

On: Centre Cívic La Sedeta 

Quan:  18/12/2020 

Adreça: C Sicília 321 (Gràcia) 

 

 

DISTRICTE HORTA GUINARDÓ 

 

CAMPAMENTS REIALS A DOS UBICACIONS DEL DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ 

Dues ubicacions pendents d’especificar 

 

PESSEBRE VIVENT DE LA TORRE DEL SURO 

On: Torre del Suro, Carrer d'Ercilla, 50 

Quan: 22/12, a les 18h 

 

EL PESSEBRE VIVENT DE LA TORRE DEL SURO VIST PER...  

Pendent d’especificar ubicació 

 

UNA SETMANA DE NASSOS. PROJECTE DE COOPERACIÓ DE LA CASA GROGA 

On: Centre Cívic Casa Groga 

Quan: Del 09/12/2020 al 13/12/2020. 

Adreça: Av Jordà 27 (Horta-Guinardó) 

 

https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/centre-moral-i-instructiu-de-gracia_92086003071.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/concert-solidari-de-nadal-grups-palian-i-cover-grup_99400657378.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/centre-civic-la-sedeta_92086004419.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/espectacle-d-animacio-i-caga-tio_99400100728.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/centre-civic-la-sedeta_92086004419.html
https://www.barcelona.cat/es/nadal/activitats/detall/una-setmana-de-nassos-projecte-de-cooperacio-de-la-casa-groga_99400522897.html
https://www.barcelona.cat/es/nadal/activitats/detall/centre-civic-casa-groga_92086034483.html
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CICLE DE CULTURA POPULAR ALS ATENEUS: CONCERT D'ANY NOU, A CÀRREC DE LA 

BANDA SIMFÒNICA DE BARCELONA 

On: Lluïsos d'Horta 

Quan: 03/01/2021 

Adreça: Feliu i Codina 7 (Horta-Guinardó) 

 

TALLER EN LÍNEA 'NADAL VEGANA' *NOU* 

On: Centre Cívic Guinardó 

Quan: 16/12/2020 

Adreça: Rda Guinardó 113 (Horta-Guinardó) 

 

TALLER 'DECORACIÓ DE NADAL, AMB MATERIAL DE RECICLATGE' 

On: Centre Cívic Teixonera 

Quan: 22/12/2020 

Adreça: C Arenys 75 (Horta-Guinardó) 

 

DISTRICTE NOU BARRIS 

 

25È CIRC D’HIVERN, “FINS I TOT LA FOSCOR” 

On: Ateneu Popular de Nou Barris 

Quan: del 19/12/2020 al 24/01/2021 

Adreça: c/ Portlligat 11-15 (Nou Barris) 

 

ESPECTACLE “THE LITTLE NIGHT CABARET”, A CÀRREC DE LA COMPANYIA NS DANZA 

On: Activitat virtual 

Quan: 10/12 a les 18h 

 

CONCERT DE NADAL A CÀRREC DE CARLOS BIANCHINI & ULISES ORDÚÑEZ I 

NATASHA TUPIN 

On: Activitat virtual 

Quan: 22/12/2020 a les 18h 

 

https://www.barcelona.cat/es/nadal/activitats/detall/cicle-de-cultura-popular-als-ateneus-concert-d-any-nou-a-carrec-de-la-banda-simfonica-de-barcelona_99400659560.html
https://www.barcelona.cat/es/nadal/activitats/detall/cicle-de-cultura-popular-als-ateneus-concert-d-any-nou-a-carrec-de-la-banda-simfonica-de-barcelona_99400659560.html
https://www.barcelona.cat/es/nadal/activitats/detall/lluisos-d-horta_1295101552.html
https://www.barcelona.cat/es/nadal/activitats/detall/taller-en-linea-nadal-vegana-nou_99400657166.html
https://www.barcelona.cat/es/nadal/activitats/detall/centre-civic-guinardo_92086003455.html
https://www.barcelona.cat/es/nadal/activitats/detall/taller-decoracio-de-nadal-amb-material-de-reciclatge-_99400634585.html
https://www.barcelona.cat/es/nadal/activitats/detall/centre-civic-teixonera_95020142037.html
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XERRADA "AULA MÉMORA: AFRONTAR EL DOL AL NADAL" 

On: Espai de Suport de Nou Barris - Horta - Serveis Funeraris de Barcelona - Grupo Mémora 

Quan: 10/12/2020 

Adreça: Pg Valldaura 206 (Nou Barris) 

 

TALLER FAMILIAR I CONTA-CONTES SOBRE EL NADAL I EL CASTELL DE TORRE BARÓ 

On: Castell de Torre Baró 

Quan: 19/12/2020 

Adreça: Ctra Alta de les Roquetes 309 (Nou Barris) 

 

 

DISTRICTE SANT ANDREU 

 

FÀBRICA DELS REIS D’ORIENT 

On: Fabra i Coats 

Quan: per determinar 

Adreça: carrer de Sant Adrià, 1 

 

ESPECTACLE FAMILIAR "NADALES PER ALS MÉS MENUTS", A CÀRREC DE LA CIA. 

PELS MÉS MENUTS 

On: Sant Andreu Teatre 

Quan: 23 i 24/12. 

Adreça: C Neopàtria 54 (Sant Andreu) 

 

DISTRICTE SANT MARTÍ 

 

MERCAT 'PALO ALTO MARKET' 

On: Al carrer Pellaires, 30 

Quan: Acte Permanent 

Adreça: C Pellaires 30 (Sant Martí) 

 

TALLER FAMILIAR: “DECOREM EL SANDARU PER NADAL!” 

https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/xerrada-aula-memora-afrontar-el-dol-al-nadal_99400658819.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/espai-de-suport-de-nou-barris-horta-serveis-funeraris-de-barcelona-grupo-memora_99400315070.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/taller-familiar-i-conta-contes-sobre-el-nadal-i-el-castell-de-torre-baro_99400626599.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/castell-de-torre-baro_92086030904.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/espectacle-familiar-nadales-per-als-mes-menuts-a-carrec-de-la-cia-pels-mes-menuts_99400658886.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/espectacle-familiar-nadales-per-als-mes-menuts-a-carrec-de-la-cia-pels-mes-menuts_99400658886.html
https://www.barcelona.cat/ca/nadal/activitats/detall/sant-andreu-teatre_75990212279.html
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On: Centre Cívic Sandaru (diverses sales) 

Quan: Dissabte 12 de desembre de 11h  a 13h 

Gratuït amb inscripció prèvia. 

 

MATÍ FAMILIAR DE NADAL: NADALES PER JAMAICANES I CAGA TIÓ 

Rabadàb - Música 

On: Centre Cívic Sant Martí 

Quan: Diumenge 13 de desembre, a les 12 h 

*Gratuït. Presencial i en streaming. Cal reserva prèvia d’entrades. 

 

CICLE DE CULTURA POPULAR ALS ATENEUS: CONCERT DE NADAL I I PRESENTACIÓ 

DEL CD TRÍPTIC DE RECORDS, A CÀRREC DE LA COBLA SANT JORDI - CIUTAT DE 

BARCELONA 

On: Casino de l'Aliança del Poblenou 

Quan: 21/12/2020 

Adreça: Rbla Poblenou 42 (Sant Martí) 

 

CICLE DE CULTURA POPULAR ALS ATENEUS: CONCERT DE NADAL A CÀRREC DE LA 

BANDA SIMFÒNICA DE ROQUETES NOU BARRIS 

On: Casino de l'Aliança del Poblenou 

Quan: 20/12/2020 

Adreça: Rbla Poblenou 42 (Sant Martí) 

 

CAMPAMENT REIAL AL POBLENOU 

Quan: Dies 28, 29, 30 de desembre de 2020 i dies 1, 2, 3 I 4 de gener de 2021, de 17 a 21 h. 

Dia 5 de gener de 2021, de 17 a 22 h 

On: Can Saladrigas, c/Joncar, 35 

Org: Coordinadora d’entitats del Poblenou/ Eix Comercial del Poblenou/Centre d’Imatgeria 

Festiva/Colla del Drac. 

 

FESTA DE LA CAVALCADA DE REIS 2021 

Tarda de 5 de gener.  

Exposició carrosses: d’11 a 14h i de 16 a 20h 
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Org: ACR comissió de festes de carrers del Poblenou 

 

 

Imatges de la campanya de Nadal 

 

https://wetransfer.com/downloads/9c5e78dd5280a21727b5d1b559a59e2b20201126121950/683133

