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» Nota de premsa 
17 de novembre de 2021 

 

La Plaça Catalunya serà l’escenari de l’Encesa dels 

Llums de Nadal de Barcelona el 24 de novembre 

 

 
» A les 18.00h l’espectacle Ombrana donarà pas a l’encesa a Plaça Catalunya. La 

companyia Ponten Pie vol retre un homenatge a la ciutat, als seus llums i als 

ciutadans i ciutadanes amb un muntatge de circ i música que aplegarà més d’una 

vintena d’artistes. 

 

» Barcelona estrena un nou model d’il·luminació amb el que es reivindica com a 

ciutat del disseny. L’Estudi Antoni Arola signa la nova il·luminació de Plaça 

Catalunya, de la Gran Via i el carrer Aragó.  

 

» La Ronda Sant Pere tindrà llums de Nadal per primera vegada, i se suma a les vies 

il·luminades en els darrers anys per l’Ajuntament com Via Laietana, plaça 

Urquinaona, Balmes, la Plaça Catalunya, Aragó, Gran Via i l’Avinguda Paral·lel. 

 

» El 2021 l’Ajuntament incrementa en un 32,46% la inversió municipal en il·luminació 

nadalenca i passa d’1.622.000 euros el 2020 a 2.148.500 euros el 2021. 

» Es manté la subvenció el 75% del cost dels llums en els eixos comercials com a 

mesura excepcional de suport als comerciants.  

» Els llums s’exhibiran als carrers entre el 24 de novembre i el 6 de gener, la Nit de 

Cap d’Any i la Nit de Reis es mantindran encesos fins a les dues de la matinada. 

 

L'Encesa dels Llums de Nadal de Barcelona tindrà lloc el pròxim dimecres, 24 de novembre a les 

18.00 h a la Plaça Catalunya. L’acte d’encesa començarà amb l’espectacle Ombrana de la 

companyia Ponten Pie amb direcció de Sergi Ots, un muntatge amb més d’una vintena d’artistes 

de circ i música en directe que vol ser una gran celebració de la ciutat, retre homenatge als seus 

llums i a les persones i col·lectius que la integren. A les 18.30h, des de l’escenari, es donarà pas 

a l’encesa dels llums de Nadal de la Plaça Catalunya i simultàniament de tota la il·luminació de 

la ciutat. 

La Plaça de Catalunya, la Gran Via de les Corts Catalanes i el carrer Aragó estrenen enguany 

un nou model d’il·luminació que reivindica Barcelona com a ciutat de referència del disseny i la 

innovació. L’estudi barceloní de disseny industrial d’ Antoni Arola signa les instal·lacions 

lumíniques d’aquests espais emblemàtics del centre de la ciutat.  Arola, Premi Nacional de 

Disseny el 2003, trasllada a les seves propostes per a la ciutat l’experimentació artística i la 
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recerca lumínica que caracteritza el treball del seu estudi, tot un referent internacional en aquest 

camp.    

La nova d’il·luminació és una peça clau del projecte de nou model de Nadal que vol convertir 

Barcelona en referent global de les celebracions nadalenques.  Un model propi basat en la 

qualitat,  la interacció de la ciutadania, el comerç i la cultura com a eix central.  Comissariat per 

Oriol Martí Sambola, el concepte de La Ciutat de Nadal es va començar a desplegar l’any passat 

i es consolida enguany amb els nous dissenys d’enllumenat i amb un extens programa cultural 

per a tota la ciutadania i els visitants de Barcelona durant les Festes. 

 

Ombrana, un viatge metafòric amb la llum com a eix conductor 

Ombrana omplirà de circ, teatre i música en directe la part central de la Plaça Catalunya que 

podrà acollir més de 1000 persones de públic sense reserva prèvia. Amb una posada en escena 

onírica i de gran força estètica i visual, a Ombrana, acompanyarem la protagonista, una nena 

nouvinguda a la ciutat de Barcelona, en un viatge de descobriment de la ciutat i les seves llums. 

Un recorregut ple de simbolisme que vol ser una gran celebració de la unió d'una ciutat, de 

reconeixement a la seva capacitat de creació i desenvolupament i a les persones i col·lectius que 

en formen part. 

Ombrana és un espectacle de carrer multidisciplinari, pensat per a tots els públics, que comptarà 

amb 26 artistes en escena. Hi participaran: Paula Radresa; Tomeu Amer (Cia. Hotel Iocandi); 

Àngel de Miguel (Planeta Trampolí); Joan Pallàs i Eva Camps (Cia. Nom Provisional); Jordi 

Magdaleno, Enric Caso i Jones Caspar (Cia. La Tal i Leandre), i, el Club de Patinatge del Masnou.  

Ponten Pie és una companyia internacional de teatre que neix l'any 2009 de la mà de Sergi Ots. 

Durant aquests anys han creat múltiples projectes d’arts de carrer de gran format i muntatges 
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propis amb el que han girat per Europa i Àsia. Han participat en festivals internacionals com Fira 

Tàrrega, FITEI (Festival Internacional de Teatre d'Expressió Ibèrica) a Portugal, Festival MOMIX 

a França, entre altres. A Barcelona, han participat en el Festival Grec i també en la creació de 

grans actes populars com la Cavalcada de Reis des de 2015 i La Mercè, entre altres.  

 

 
 

 

Nou model d’il·luminació Nadalenca per Barcelona que signa l’Estudi Antoni Arola 

 

L’Ajuntament de Barcelona vol convertir la il·luminació nadalenca dels carrers del centre en una 

nova icona de la ciutat. Amb aquesta voluntat enguany s’estrena un nou concepte d’il·luminació 

nadalenca a Plaça Catalunya, Gran Via de les Corts Catalanes, entre els carrers Bailèn i 

Muntaner, i el carrer Aragó, entre els carrers Bailèn i Aribau. La nova proposta la signa Estudi 

Antoni Arola, guanyador del concurs que a principis d’any l’Ajuntament va convocar juntament 

amb l’ADI-FAD dirigit a professionals i equips de disseny industrial. Fruit del concurs, Antoni Arola 

assumirà també l’encàrrec el disseny dels llums dels Nadals del 22-23 i del 23-24.  

La nova proposta vol remarcar el valor d’aquestes vies públiques com a cor i centre neuràlgic del 

conjunt de la ciutat. Aquest concepte respon a la voluntat d’incrementar la qualitat de la 

il·luminació, fer instal·lacions que creïn una imatge pròpia de Barcelona associada a la seva 

marca com a ciutat del disseny i que, a la vegada, entronquin amb els seu valors.  
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Així, la proposta de Plaça Catalunya és, d’acord amb el projecte d’Antoni Arola, “una mirada de 

celebració, un punt que explota i que fa bategar la ciutat. És un exercici per redibuixar la plaça a 

una escala humana, del vianant, que reculli l’energia en aquest punt neuràlgic”. 

Arola descriu la proposta per a la Gran Via com “una mirada a la idea de confort social i, per tant, 

de com ens relacionem, dialoguem i ens sentim amb la ciutat. És una manera de fer-nos sentir 

el carrer com la nostra llar”. 

 

Finalment, el disseny per al carrer Aragó l’explica com “una mirada a la percepció, a la idea de 

paral·laxis, la idea del canvi i desplaçament de la posició aparent d’un cos a causa del canvi de 

posició de l’observador que vol generar en l’espectador possibilitat, màgia i futur”. 

 

La Ronda Sant Pere s’il·lumina per primera vegada  

Per primera vegada, s’il·lumina la Ronda Sant Pere entre Passeig Sant Joan i Urquinaona, 

s’amplia el tram d’enllumenat del carrer Balmes des de Diagonal fins a Ronda Universitat, i es 

consoliden com a vies amb ornamentació nadalenca Via Laietana, Plaça Urquinaona i l’Avinguda 

Paral·lel.  Aquestes, juntament amb Plaça Catalunya, Aragó i Gran Via, són vies públiques 

il·luminades amb finançament completament municipal. 

Els 39 edificis de mercats municipals lluiran per segon any il·luminació nadalenca a les façanes. 

Increment del pressupost global  
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L’enllumenat és un element clau per contribuir a la recuperació del teixit comercial de la ciutat 

durant les festes nadalenques i singularment, del comerç del centre de la ciutat, una visió 

compartida per l’Ajuntament i les entitats que veuen com la il·luminació és una de les mesures 

més efectives per fomentar les compres als comerços locals.  

Per això, i per segon any consecutiu, l’Ajuntament incrementa notablement la inversió en 

il·luminació nadalenca, passant d’1.622.000 a 2.148.500 euros, és a dir, un 32,46% més de 

pressupost. 

Aquest increment de la inversió es tradueix en diferents iniciatives, com la millora de la qualitat 

de la il·luminació dels principals carrers del centre, més vies del centre il·luminades o la 

consolidació d’iniciatives posades en marxa en els darrers dos anys.  

Així s’incrementa el pressupost per als carrers que emmarquen a zones de Pla de Barris, de 

88.330  a 102.850 euros, un 16,44% més; i també el destinat a zones on s’estan fent obres de 

llarga durada, prop de quaranta carrers i places, que passen de 79.860 a 102.850 euros, un 

28,79% més.  

En conjunt, s’il·luminen més de 100,5 km lineals de vies públiques de Barcelona.  

Evolució dels km il·luminats els darrers 10 anys: 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

62,14  63,73 86,38 76,13 91,60 85 84,52 89 91 95 99,80 100,50 

 

Subvencions del 75% als eixos i associacions comercials 

Per segon any, i de manera excepcional, la subvenció per als carrers il·luminats que promouen 

les associacions comercials és del 75%, en comptes del 50% que era habitual. Aquesta mesura 

es manté com a suport al comerç de proximitat, tenint en compte l’impacte que ha tingut  la 

pandèmia en el sector, El pressupost per a subvencions a la il·luminació́ nadalenca dels eixos, 

és de 882.516 euros. 

Vies il·luminades gràcies a la col·laboració amb les entitats de comerç 

La col·laboració entre el consistori i les entitats representatives del comerç de la ciutat fa possible 

que centenars de carrers i places es puguin ornamentar durant les festes nadalenques a tots els 

barris de Barcelona. Juntament amb les entitats representatives del comerç i el sector del 

disseny, s’ha fet una tasca de conceptualització, creativitat i actualització del disseny i de la 

il·luminació per tal que la proposta tingui consistència visual amb la identitat de la ciutat, amb les 

noves propostes del sector del disseny i amb les necessitats de l’entorn. 

Amb aquest objectiu, l’Ajuntament ofereix centralitzar i contractar el disseny, planificació i gestió 

i instal·lació dels llums de Nadal, una tasca que fins fa dos anys feien les associacions de 
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comerciants. Les  entitats no han d’avançar els diners sinó que sufragaran la seva part a la 

finalització de la instal·lació.  

En aquest segon any participen 17 associacions en aquest model de gestió: l’Associació 

d’Emprenedors del Clot, Federació Cor d’Horta, l’Associació de Comerciants Gran de Gràcia, 

l’Associació de Comerciants dels Encants Nous, la Federació Associació de Comerciants Eix 

Poblenou, la Federació d’Associacions Eix Sagrada Família – Gaudí, l’Associació de 

Comerciants Eix Sant Andreu,  l’Associació de Comerciants Verdi Baix, la Federació 

d’Associacions Barcelona Centre, Diagonal Centre, Associació de Comerciants i Empresaris 

Gran Eixample, l’Associació de Comerciants Gaudí Shopping, Barnaport, l’Associació de 

Comerciants del Born-Ribera, l’Associació de Comerciants Llibertat, l’Associació de Comerciants 

Astúries i Eix Torrent de l’Olla. 

També continua vigent l’altra modalitat de contractació de l’enllumenat nadalenc en la qual 

l’Ajuntament finança una part de l’ornamentació i les associacions de comerciants en financen la 

resta a partir de la contractació que fan les mateixes entitats. 

 

Calendari de l’enllumenat nadalenc  

La il·luminació nadalenca s’exhibirà als carrers entre el 24 de novembre i el 6 de gener. A partir 

del dia 25, els llums s'encendran a les 17.30 h. De diumenge a dijous, l’horari d’encesa serà de 

les 17.30 a 23.00 h, i divendres i dissabte, s'allargarà fins a la mitjanit. La Nit de Cap d’Any i la 

Nit de Reis, els llums es mantindran encesos fins a les 2 h de la matinada. 

La potència contractada aquest any és de 734,96 kW amb tecnologia LED en la pràctica totalitat 

de les instal·lacions. 

Un model d’il·luminació a consolidar en els pròxims anys  

En els anys vinents, per tal crear un marc comú de disseny per a tota la ciutat, la renovació dels 

dissenys s'anirà estenent al conjunt de vies públiques del centre i es crearà un relat integral a 

tota la ciutat que permeti, dins la diversitat, sostenir una mateixa estètica al conjunt districtes. Un 

model basat en un relat de ciutat, un disseny que aplegui una estètica comuna i que sigui a la 

vegada sostenible, funcional, eficaç i eficient. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

 

 

El cartell de l’Encesa dels llums de Nadal 

 

El cartell de l’Encesa dels llums de Nadal forma part de 

la campanya de Nadal de la ciutat.  Una ciutat que vol 

recuperar enguany l'alegria, l'humor i la diversió amb una 

campanya que descriu el caràcter únic i reconeixible 

d’aquesta Barcelona vestida de Nadal a través dels 

traços mínims, expressius i vigorosos de Lalalimola 

(Sandra Navarro). 

  

Lalalimola és el pseudònim de la il·lustradora Sandra 

Navarro. El seu treball ha estat reconegut per la Society 

of Illustrators, American Illustration, Iberoamèrica 

Il·lustra o la Fira del Llibre Infantil de Bolonya; i es pot 

gaudir tant en editorial com en publicitat, amb una llista 

que inclou The New Yorker, The Guardian, Times, New 

York Magazine, El País, Telegraph, New York Times, 

Die Zeit, SZ Magazin, Monocle, Konfekt, Architectural 

Digest, GQ, Bon Appétit, Harvard Business Review, 

Penguin Random House, Simon & Schuster, Oxford 

University Press, UNICEF, Hunter Boots, Warby Parker, 

Specsavers, Fortnum & Mason i The Berkeley Hotel, 

entre d'altres. 

 

 

 


