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» Dossier de premsa 
9 de desembre de 2021 

 

www.barcelona.cat/premsa 

 

 
          

» La Ciutat de Nadal vol convertir Barcelona en referent global de les celebracions 

nadalenques amb més de 300 passis d’espectacles, 300 artistes i 85 agents 

implicats. Un model propi que s’expandeix pel centre i els barris, basat en la 

qualitat, la participació de la ciutadania, l’impuls al comerç i la cultura.  

» El Festival de Nadal, amb l’epicentre a plaça Catalunya, acollirà un ampli 

programa d'arts escèniques, cinema i música que tindrà lloc entre el 18 i el 30 de 

desembre. 

» Sons de Nadal portarà als districtes 100 concerts gratuïts amb més de 40 artistes.  

Un programa dissenyat amb Primavera Labels, Sónar, Cruïlla, entre altres. 

» The Sey Sisters són les autores de la Cançó de Nadal que recull l'alegria de la 

festa al carrer i els desitjos de retrobament amb les persones estimades. 

» Tornen la celebració popular de Cap d’Any a l’Avinguda Maria Cristina i la 

Cavalcada de Reis que recorrerà la ciutat el 5 de gener. 

» La programació i les condicions d’accés a les activitats estaran subjectes a les 

directrius marcades per les autoritats sanitàries en funció de l’evolució de la 

pandèmia. 
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Principals novetats i activitats de La Ciutat de Nadal 

» La ciutat de Nadal conté un extens programa cultural per a tota mena de públic que vol 

reflectir els valors propis de la ciutat. Aposta pel protagonisme cultural i la creativitat 

local tot teixint complicitats amb el sector comercial. Un Nadal que apel·la un llenguatge 

universal i té un esperit cosmopolita, combina estètiques nadalenques clàssiques i 

contemporànies. Torna la gran celebració popular a l'espai públic i fa una doble aposta 

pel centre de la ciutat  i pels districtes. En total, es faran fins a 300 passis d’espectacles, 

amb prop de 300 artistes i 85 agents implicats. 

 

» El Festival de Nadal tindrà lloc a la plaça de Catalunya entre el 18 i el 30 de 

desembre de 2021. Epicentre del festival,  durant tretze dies s’hi podrà trobar un 

conjunt de propostes culturals en diverses franges horàries: propostes familiars, música, 

cinema, arts de carrer, arts plàstiques i participació. L’espai de plaça Catalunya és un 

projecte de l’escenògraf i arquitecte Juli Sanjuan Palma que desplegarà una 

escenografia nadalenca que omplirà l’espai de calidesa. La plaça acollirà més de 20 

projectes culturals de diverses disciplines artístiques amb més de 100 sessions i 

activitats, i 120 artistes a l’escenari. 

 

» Als vespres a la plaça Catalunya Tants Nadals farà un recorregut per les Barcelones 

del passat amb cinema i música en directe. Un túnel del temps de la mà de la cineasta 

Núria G. Lorang i la formació musical Seward, amplificada per intèrprets del 

Conservatori Superior del Liceu. Trenta minuts de viatge pel fred, la neu, Nadal, els 

àpats, els llums, els carrers, els tions, els torrons, les cartes i els regals. Un mirall 

analògic, musical, domèstic i cinematogràfic de la nostra ciutat entre els anys 1929 i 

1989. 

 

» La Fira de Consum Responsable i d’Economia Social i Solidària, serà l’altra 

protagonista de la plaça de Catalunya.  Enguany  mostrarà com és possible comprar i 

consumir de manera sostenible i solidària durant tot l’any i a tots els districtes de la 

ciutat. 

 

» Enguany, també la plaça de la Universitat s’afegeix a la proposta d’activitats del Festival 

de Nadal amb Bon(s) Nadal(s) de l’estudi Domestic Data Streamers. Una instal·lació 



 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

www.barcelona.cat/premsa 

interactiva que converteix el moviment en votació i genera històries nadalenques 

col·lectives. Una conversa en temps real sobre la diversitat de maneres de viure el 

Nadal avui.  

 

» Els Sons de Nadal portaran 100 concerts gratuïts a tots els districtes de la ciutat i a 

molts carrers i places dels barris. Més de 40 formacions locals  i intèrprets de Jazz, 

indie, pop, flamenc, ambient i clàssica. Un programa fet amb la complicitat de Primavera 

Labels, Sónar, Cruïlla, l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna, el Taller de 

Músics i el Conservatori Liceu. 

 

» La Cançó del Nadal de Barcelona d'enguany és una creació de la formació The Sey 

Sisters, un tema que vol transmetre l'alegria de la celebració que pot tornar a ser 

compartida a l’espai públic i els desitjos del retrobament i gaudi de les festes amb les 

persones estimades.   

 

» La nova il·luminació de Nadal compta amb més de cent quilòmetres d’instal·lacions 

lumíniques que s’exhibiran als carrers fins al 6 de gener, la Nit de Nadal i la Nit de Reis 

es mantindran encesos fins a les dues de la matinada.  

 

» La memòria del Nadal del passat es revisita també amb l’edició un milió de postals 

que es distribuiran als comerços i mercats de la ciutat. Són imatges històriques de tots 

els districtes amb receptes de Nadal i cites literàries nadalenques al revers. A més, se 

sortegen caps de setmana a la ciutat de Barcelona. 

 

» Els pessebres. El tradicional pessebre de Sant Jaume dona pas enguany a una 

intervenció artística que mostra la riquesa pessebrística de la ciutat. L’autor, l’arquitecte 

Jordi Darder, ha imaginat un paisatge nadalenc que s’estén pels carrers Jaume I i 

Ferran, amb figures lluminoses als balcons i pessebres de diferents estils artístics als 

baixos comercials. La proposta s’ha fet amb la complicitat del teixit comercial, les 

escoles de la ciutat i el veïnat del barri, i la participació d’artistes de diferents disciplines. 

Es podran veure 23 versions diferents de pessebre repartides per baixos de comerços i 

entitats. També es podrà visitar el pessebre tradicional al Museu Marès i el del Monestir 

de Pedralbes. 
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» Enguany torna la celebració popular del Cap d’Any a l’avinguda de la Reina Maria 

Cristina, on, a partir de les 21.30 hores, l’any s'acomiadarà amb un espectacle de llum, 

pirotècnia, foc, música, personatges màgics i grans projeccions. 

 

» Torna La Ciutat del Somnis a la Fira de Barcelona que es convertirà enguany en “La 

Ciutat de la Diversió”, un espai a l'aire lliure a la plaça de l’Univers ple d'activitats i 

experiències. Obrirà del 27 de desembre al 31 de gener, ocuparà uns 6.000 m² i 

l'entrada serà gratuïta. 

 

» La Fàbrica de Reis, a Fabra i Coats, obrirà del 28 de desembre al 4 de gener perquè 

els infants puguin veure com es preparen esl regals que arribaran a casa seva.  

 

» Barcelona recupera la cavalcada de Reis aquest Nadal. Els Reis d'Orient arriben a la 

ciutat acompanyats de les carrosses i el seu tradicional seguici de criatures màgiques i 

tornaran a recórrer els carrers de la ciutat la nit del 5 de gener. 

 

» Activitats als districtes. Més enllà de les activitats a eixos comercials, tots els 

districtes acolliran desenes d’actes, fires i activitats per celebrar Nadal en cada un dels 

barris. 

 

» El  ‘Barcelona Christmas Tour’ amplia el servei enguany a dues sortides cada vespre 

de dilluns a diumenge. Ofereix una ruta de  90 minuts a dalt d’un bus turístic per gaudir 

dels carrers il·luminats.  
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Barcelona es transforma en La Ciutat de Nadal amb 

centenars d’activitats i propostes desplegades per tota la 

ciutat 
 
Barcelona vol celebrar aquest Nadal amb el convenciment que cal fer-ho d’una manera ben 

especial. Nadal és una de les festes més assenyalades de la nostra cultura i per a la ciutat és 

celebració i esperança, cultura i creativitat,  gaudi de l’espai públic i participació de la 

ciutadania. Per això s’ha pensat en una festa per a tothom, per als nens i nenes de la ciutat, 

però també per a joves i grans. 

  

El model de  La ciutat de Nadal es proposa enguany el repte d’aconseguir que Barcelona sigui 

referent de les celebracions nadalenques. Per fer-ho s’ha posat tot l’esforç a programar un 

conjunt propostes singulars i de qualitat que al llarg de quaranta dies portin una vivència 

extraordinària i compartida per als habitants i els visitants. 

 

Una proposta cultural de Nadal elaborada amb la complicitat del sector del comerç, els mercats 

i la restauració que es desplega en espais centrals i de referència de la ciutat, però també arreu 

dels seus 10 districtes. En total, es faran fins a 300 passis d’espectacles, amb prop de 300 

artistes i 85 agents implicats. Una programació extensiva i descentralitzada que posa en relleu 

la creativitat i el talent del teixit cultural i artístic local. La campanya de Nadal vol tornar a 

convertir el carrer en una gran festa de participació de la ciutadania i també impulsar el teixit 

comercial de la ciutat, especialment el comerç de proximitat. 

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. 

 

El Festival de Nadal de Barcelona. Durant tretze dies a Plaça Catalunya, tallers familiars, 

arts escèniques, música i arts visuals per a tota mena de públics. Es dividirà en tres franges 

horàries de matins, tardes i vespres destinades a diferents edats i compta amb la implicació 

d’entitats públiques, associatives, cooperatives i privades. Del 18 al 30 de desembre de 2021. 

La Plaça Universitat també serà un punt de referència de programació del Festival amb una 

peça d’arquitectura interactiva de l’estudi Domestic Data Streamers que genera històries 

nadalenques a partir de la participació dels vianants.  
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Als districtes es presentarà Sons de Nadal, una programació musical de 100 concerts al carrer 

per tots els barris de la ciutat, amb el protagonisme de la música jazz, clàssica i indie i amb 

referències nadalenques. Més de 40 formacions locals tocaran en directe a carrers i places en 

concerts gratuïts. Aquest extens programa s’ha dissenyat amb la col·laboració de Primavera 

Labels, Sónar, Cruïlla, l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna, el Taller de Músics i el 

Conservatori Liceu. 

 

I també: Els pessebres de la ciutat, La Màgia dels Reis d’Orient, la celebració de Cap d’Any, 

les activitats familiars als districtes, l’Arbre de Nadal de la plaça Sant Jaume i un llarg etcètera.  

 

Per segon any el Festival de Nadal de Barcelona i 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 Fira Tàrrega, mercat internacional d’arts de 

carrer. 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). 
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La campanya de Nadal de la ciutat.  

Barcelona es transforma en la ciutat de Nadal amb l'encesa de llums. És el moment de les 

botigues, els mercats, la cultura i la música. És el lloc on ens ajuntem per fer i fem per ajuntar-

nos. 

Una ciutat que recupera 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. 

 

Festival de Nadal de Barcelona 
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18-30 desembre 

Plaça Catalunya i Plaça Universitat 

El Festival de Nadal de Barcelona es desenvolupa del 18 al 30 de desembre a Plaça Catalunya 

i Plaça Universitat. Durant tretze dies la música, el cinema, les arts de carrer, les arts plàstiques 

i la participació en són els llenguatges principals.  

 

L’escenògraf i arquitecte Juli Sanjuan Palma desplega a plaça Catalunya una escenografia 

nadalenca que omplirà l’espai de calidesa. Un espai que acollirà les activitats familiars i també 

els concerts i el cinema amb capacitat per a 1.000 persones. 

 

A la plaça Universitat s’hi instal·larà la proposta interactiva Bon(s) Nadal(s). 

 

 

Plaça Catalunya 

(11.00-13.00h) 

Nadal en família  
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Les propostes familiars tindran lloc al llarg de dues franges horàries. La plaça arrenca cada 

matí amb activitats participatives i tallers que convidaran a gaudir de la literatura, la creació 

artística, l’amor per la natura i el joc. Un espai que s’ambientarà amb una peça musical especial 

creada pel duet de música electrònica b1n0, una nadala nova generada a partir de les dades 

obtingudes de diferents nadales tradicionals molt conegudes. 

 

Pàgines de Nadal  

Conjunt de tres activitats participatives que conviden a gaudir de la literatura a través del llibre, 

l’àlbum, el so, el joc, la imaginació i la creació.  

 

Puck i la seva Troupe  

A través de  petites pel·lícules d’animació projectades en una caravana-cinema l’espectador pot 

jugar amb les històries nadalenques i els personatges, convertint-se fins i tot en el seu 

protagonista. 

 

Playscape Deluxe by Cathy Berthel 

L’artista belga Cathy Bertel ha creat una instal·lació d’art croché amb materials artístics no 

tradicionals com pneumàtics, teixits elàstics i ganxet, un entorn escultòric de colors i textures 

obert a la interacció.   

 

 

 

Bcn, correspondència inacabada 

Una proposta d’immersió en el moviment artístic dels anys seixanta conegut com a Mail Art (“art 

postal”). Un taller d’arts plàstiques per crear i enviar centenars de postals nadalenques 

creatives arreu del món.  
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Clic Clac, Barcelona en un retrat 

És una experiència fotogràfica que permet viatjar en el temps i crear fotografies actuals sobre 

fons d'imatges antigues de la ciutat durant el Nadal. Activitat amb la col·laboració de: Instax 

Fujifilm, Wonder Photo Shop Fujifilm, HP i Alium. 

 

Animalia Inc.: Una reserva animal  

L’equip de biòlegs d’Animalia,Inc instal·la el seu campament a Plaça Catalunya. En Max, 

l’Antoine i la Julie mostren el dia a dia de la seva feina entre plantes i animals i reivindiquen 

l’aprenentatge a partir de l’observació de la naturalesa amb animals de fusta a escala real.  

 

El fil musical creat per B1N0 

El duet de música electrònica B1N0 ha creat a través de processos d’aprenentatge automàtic  

una Nadala Electrònica d’uns 40 minuts feta a partir de les dades obtingudes de Nadales com 

‘El desembre congelat’, ‘El 25 de desembre’ o ‘Anem a Betlem’ entre d’altres.  

 

(13.00-14.00h) 

Transmissions: Conferència ballada sobre danses urbanes  

 

 

La segona franja horària del matí, també per a tota la família, és una invitació a ballar amb 

“Transmissions”, una conferència espectacle a càrrec de la companyia Vulcana que, a través 

de la música, l’audiovisual, la paraula i el moviment, s’endinsa en la història de les danses 

urbanes nascudes als Estats Units i que avui són presents arreu del planeta com a reivindicació 

d’identitat. 

Tardes de música i arts de carrer 

(17.30-18.00h) 

Welcome Christmas. Hip Horns Brass Collective & Special guest  
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La banda barcelonina Hip Hop Brass Collective aposta per la música festiva, mescla de funk, 

hip hop i soul brass i traslladen al públic a un ambient ludicofestiu en el que el ritme és el 

protagonista. Amb la col·laboració especial de Juli Guiliani, Tonia Richardson i Montes 

Turquesa. 

 

(18.00-19.00h) 

Arts de carrer  
Les arts escèniques de carrer seran les protagonistes de la primera franja de la tarda. Durant 

els dies del festival es podran veure cinc propostes diferents. Una programació elaborada amb 

la complicitat de FiraTàrrega, Trapezi i el festival Sismògraf: dansa, acrobàcies, teatre, 

performance, bellesa visual i diversió. 

 

 
 

 

Mülier (Cia. Maduixa). 18, 19 i 20 de desembre 

Espectacle de dansa interpretat per cinc dones sobre xanques. Un muntatge que investiga els 

límits físics de la dansa i l’equilibri, el moviment i la poesia o la força i les emocions. 

 

Ovvio (Kolektiv Lapso Cirk) 21 i 22 de desembre 
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Espectacle de circ que desafia les lleis de la gravetat i reflexiona sobre el límit del risc extrem, 

permetent a l’espectador gaudir de la bellesa de la perfecció en la frontera entre l’equilibri i la 

caiguda.  

 

Áureo (Uparte) 23 i 24 de desembre 

Joc d’acrobàcies i altres disciplines artístiques en una escenografia en transformació constant. 

La proposta permet a l’espectador submergir-se en una atmosfera on prevalen l’harmonia, 

l’equilibri i la proporció divina. 

 

Pelat (Joan Català) 27 i 28 de desembre 

Una proposta minimalista que revisita les tècniques artesanals per dotar-les de nous significats. 

Un exercici que esborra les fronteres entre la dansa, el circ, el teatre i la performance; entre 

públic i espectacle. 

 

Scrakeja't 2.0 (Cobosmika) 29 i 30 de desembre 

Espectacle que fusiona la dansa contemporània i les danses urbanes a partir d’una battle 

(‘combat dansat’) amb l’objectiu d’apropar la dansa a tots els públics amb ritme, sorpreses i 

diversió. 

 

 

 

 

 

 

 

Cinema i música 

(19.00 i 21.00h) 

Tants Nadals 
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Tants Nadals és una peça de creació a partir de material de cinema analògic casolà que fa un 

recorregut per les Barcelones del passat. El cinema i la música en viu s’uneixen per transportar-

nos a diversos espais i moments. Un túnel del temps sense nostàlgies de la mà de la cineasta 

Núria G. Lorang i la formació musical Seward, amplificada per intèrprets del Conservatori 

Superior del Liceu. Trenta minuts de viatge pel fred, la neu, Nadal, els àpats, els llums, els 

carrers, els tions, els torrons, les cartes i els regals. Un mirall analògic, musical, domèstic i 

cinematogràfic de la nostra ciutat entre els anys 1929 i 1989. Un vol que enllaça el passat a 

través del cinema i el present més immediat a través de la música en viu.  

Cada dia es faran dos passis a les 19.00 h i a les 21.00 h 

Amb la col·laboració de Filmoteca de Catalunya, Betevé, Fabra i Coats: Fàbrica de Creació i 

RTVE. 

 

Segundo de Chomón. 150 anys d'il.lusions 

En el marc de l'homenatge al 150è aniversari de Segundo de Chomón, la Filmoteca de 

Catalunya portarà a plaça Catalunya petites peces de l'obra d'aquest referent cinematogràfic, 

tan vinculat a la nostra ciutat, que es projectaran durant les transicions entre activitat i activitat. 

(20.00h) 

Música  
Grans veus de solistes i intèrprets de la ciutat seran les encarregades d’omplir la plaça de 

música amb els seus estils diversos. El jazz d'Andrea Motis Trio, l'electro funk de Meritxell 

Nedderman, el blues i el country de Clara Gispert, la vibrant trompeta de Memi Sillah, el R&B 

d'Aura, l'energia de The Sey Sisters o el soul i el funk d'Aiala. 
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Andrea Motis Trio -18 de desembre 

Artista prodigiosa i precoç, canta, compon i toca la trompeta. Aclamada internacionalment, 

admirada pel seu jazz honest i senzill. En aquesta ocasió actuarà en format trio, juntament amb 

Joan Chamorro (contrabaix i saxo) i Josep Traver (guitarres). 

 

Meritxell Neddermann -19 i 25 de desembre 

Artesana de la cançó i pianista formada als Estats Units, sofisticada i intimista alhora. Compon 

arranjaments preciosistes i eteris, beu de les inspiracions més diverses com el R&B, el jazz i el 

pop més sofisticat.   

 

Clara Gispert- 20 i 27 desembre 

Un projecte musical influenciat pel jazz, el blues i el country. Aborda en les seves cançons 

temes com les relacions, la fragilitat humana i la dona com a força impulsora, creadora i 

protagonista de la seva pròpia història. 

 

Memi Sillah-21 i 28 desembre 

Memi Sillah és cantant i trompetista. Els seus projectes actuals versen sobre la música d'arrels 

negres, sobretot el jazz, el blues, l'ska i el reggae utilitzant aquests estils musicals per fer una 

mescla elegant i sofisticada. 

 

Aura-22 i 29 desembre 

És un projecte musical nascut a Nou Barris que reivindica el feminisme com a lluita política i 

social. Aura està format per Monique Makon i Clara Martín.  

 

The Sey Sisters- 23 i 30 desembre 

The Sey Sisters és una formació musical que, a través del soul i un estil pop impregnat de 

sonoritats africanes, combina un trio de veus en vibrants harmonies amb l’acompanyament de 

piano i saxofon. Són també les creadores de la Cançó de Nadal de Barcelona d’enguany.  

 

Aiala-26 de desembre 
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Una prodigiosa veu barcelonina que fusiona l'herència de la música negra amb l'electrònica i 

els sons urbans, com el funk i el hip-hop.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon(s) Nadal(s)  

Plaça Universitat 

(10.00 h-22.00h) 
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‘Bon(s) Nadal(s). Contes reescrits per la ciutat de Barcelona’ és una instal·lació de 

Domestic Data Streamers que, entre el 17 i el 30 de desembre, convidarà els barcelonins i 

barcelonines que passin per la Plaça Universitat a debatre sobre els nous costums i valors 

nadalencs. Les interaccions dels visitants amb la instal·lació contribuiran a construir un nou 

relat col·lectiu en forma de conte que reflecteixi la forma actual i diversa que tenim de viure i 

celebrar les festes.  

 

Com es construirà aquest conte col·lectiu? 

Els 3 portals distribuïts per la Plaça Universitat plantejaran cada dia preguntes dicotòmiques al 

voltant d’un tema Nadalenc com, per exemple, els regals, els àpats o el Cap d’Any. Per 

contribuir al conte, els visitants hauran de triar la resposta que més els representi travessant els 

portals que amb un comptador registraran el vot. Les respostes majoritàries modificaran en 

temps real el text dinàmic que es mostra en dues grans pantalles a l’entrada i sortida de la 

instal·lació.  

Al final de cada jornada, el text es guardarà i se sumarà als fragments dels dies anteriors, 

generant en el seu conjunt un conte que pugui reflectir la diversitat social i cultural dels 

habitants de la ciutat i les diferents formes que aquests tenen de gaudir el Nadal.  

 

Domestic Data Streamers és un estudi amb seu a Barcelona creat el 2013. Plantegen el repte 

de transformar dades en sistemes i experiències interactives. Amb un bagatge ampli en nous 

mitjans, psicologia, storytelling i disseny d’interacció, juguen entre els límits de les arts, la 

ciència i les dades per explorar i crear nous llenguatges. 
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Sons de Nadal. 100 concerts a tots els districtes 

 

 

Entre el 17 i el 31 de desembre, un total de 100 concerts en viu i gratuïts es desplegaran per 

tota la ciutat, els seus districtes, barris, mercats i eixos comercials. 42 formacions i intèrprets de 

Jazz, indie, pop, flamenc, ambient i música clàssica de la mà de sis agents musicals de la 

ciutat: Primavera Labels, Sónar, Cruïlla, Associació de Músics JM, Taller de Músics i el 

Conservatori Liceu. 

 

Akkan. BeGun i Ocellot en un nou projecte conjunt. Salvatge i ancestral, un viatge de la mà de 

la millor electrònica europea. 

Anouk. Rock explosiu amb tocs de pop, soul o funk. 

Àtira Payse. Brillant formació de jazz que combina temes propis i versions lliures amb sonoritat 

de bossa nova. 

B1n0 Es llegeix Bino. Duet que combina l'experimentació electrònica amb un pop delicat i hi 

afegeixen tota classe d'instruments com sintetitzadors, samplers i fins i tot forquilles o caixes de 

sabates.  

Bòreas Ensemble Una flauta, un oboè, una trompa, un fagot i un clarinet formen aquest 

complet quintet de vent amb un repertori clàssic i alegre. 

Dèlia Quartet Jove quartet de saxofons que reivindica la música de cambra.  

Eladio Reinon Trio Eladio Reinón, un veterà del saxo que ha gravat amb Tete Montoliu o Bebo 

Valdés presenta aquest trio de jazz amb Joan Fort, guitarrista i Jordi Gaspar al contrabaix. 

Ganzá  Música brasilera de Barcelona que marca el compàs de la samba, el jazz i el soul.  

GAT TRIO (abans NOM Trio) Virtuós trio de jazz integrat per Néstor Giménez pianista, 

explorador i compositor, Oriol Roca, bateria i David Mengual, contrabaixista. 



 

 

 

 

 

 

 

 
18 

 

www.barcelona.cat/premsa 

Glocke Brass Trompetes i trombons s'uneixen en aquest quintet de vent i metall per portar el 

seu ritme a tots els escenaris. 

Groovie Thursdays Temes del repertori nadalenc americà i català amb el groove del Trio de 

Jazz de guitarra, orgue i bateria a l'estil de Wes Montgomery i Jimmy Smith. 

Hermanos Cubero. Dos germans carismàtics vinguts de Guadalajara (Castella-La Manxa). 

Folk de nova creació i alta qualitat que transita des del romancer fins al country de la manera 

més eclèctica i atemporal. 

Irene Reig. Saxofonista i compositora, Irene Reig representa la nova generació catalana de 

música jazz. Energia, passió i espontaneïtat. 

Itzipa. Arrel tradicional, sons mediterranis i volta al món. Un quintet de dues veus i els millors 

instrumentistes.  

Lidia Mora & Ruselito. Des de Sant Andreu arriba Lidia Mora, cantaora autodidacta de barri 

acompanyada d'una joveníssima promesa de la guitarra flamenca. 

Maio. La joveníssima cantant de Sant Andreu demostra que es pot cantar i reivindicar alhora 

amb un estil musical festiu i alegre.  

Marc Suárez. Cançó d'autor, flamenc, rumba i música llatina.  

Marian Barahona Trio. La brillant i versàtil veu de Marian Barahona porta un repertori 

nadalenc en clau de jazz amb excel.lents companys de viatge: Kike Angulo a la guitarra i Oriol 

González al contrabaix. 

Marta Duran. Quartet que viatja pel jazz, la bossa nova i els boleros. Sons càlids, tranquils i 

melòdics. De San Getz a Chet Baker.  

Mélodie Gimard. Pianista, compositora i arranjadora nascuda a Perpinyà amb el millor 

repertori nadalenc. 

Mezzo Quartet. Soprano, alt, tenor i baríton són els 4 saxofons que formen aquest quartet de 

vent especialitzat en música clàssica i contemporània. 

Miqui Puig. Un nom propi de la nostra música pop, soul, funk i motown. Pare d'himnes dels 

noranta, divertit, singular, únic.  

Nicòmac. Rock, coral i simfònica, tot en una única formació. Sons moderns i elèctrics amb un 

concepte dinàmic de la cançó. 

Publio Delgado Trio. L'habitual tàndem de Publio Delgado (guitarra) i Eva Verde (veu) 

s'amplia a format trio amb el contrabaix de Guillermo Prats per oferir un selecte repertori de 

nadales en clau jazzística. 

Quartet Cassadó. Formació de corda que uneix els sons de dos violins, una viola i un violoncel 

per interpretar des dels temes més clàssics fins a la música més contemporània. 

Quartet Momentum. Dues sopranos mesclen les seves veus amb un tenor i un baríton per 

formar un excel·lent quartet de veus. 

Quartet Sannois. Quartet de corda format per dos violins, un violoncel i una viola i amb un 

repertori clàssic . 

Quartet Veus del Nadal. Quatre veus de diferents tessitures s'uneixen per cantar el Nadal a la 

ciutat amb un repertori clàssic i contemporani. 

Rai Castells Trio. Amb un llenguatge contemporani, el jazz d’aquest trio juga amb les Nadales 

que tots coneixem i les fa servir com a vehicle per a la interacció i d’improvisació. Amb Rai 

Castells a la guitarra, Brady Lynch al baix i Ancor Miranda a la bateria. 
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Renaldo&Clara. Banda lleidatana, capitanejada per la compositora i cantant Clara Viñals. 

S'inspira en el folk dels anys 70, però es decanta cap a un pop-rock agosarat ple de lletres 

iròniques i originals.  

Rita Payés, Joan Fort & Horacio Fumero trio. La cantant i trombonista es podrà veure a 

diversos barris acompanyada de dos dels grans del jazz. 

Sabina Witt - Andreu Zaragoza. Trio integrat per artistes polifacètics amb una llarga trajectòria 

sobre els escenaris. Sabina Witt a la veu, Andreu Zaragoza a la guitarra i Oriol Roca al 

contrabaix interpretaran nadales en clau de jazz. 

Sara Terraza & The Black Sheep. Cançó d'autor, flamenc, rumba i música llatina.  

Struggle Brass. Quintet de vent amb dues trompetes, un trombó, una trompa i una tuba que 

s’endinsa en els sons de la música clàssica i contemporània. 

Swing Sing Song. Estàndards de jazz clàssic a la manera i tribut dels trios de piano de Nat 

King Cole, Thelonious Monk o Bill Evans. Amb Ismael Dueñas al piano i veu, Dick Them al 

contrabaix i Enrique Heredia a la bateria. 

The Free Fall Band. Pop universal i delicat interpretat per 5 joves de Mataró que s'inspiren en 

el llegat de noms universals com The Beatles o the Zombies. 

The Swing cats. Un viatge per les versions nadalenques de Louis Amstrong, Nat King Cole o 

Frank Sinatra. 

Therematic. Amb un theremin, instrument electrònic que té més de 100 anys, Javier Díaz Ena 

proposa un viatge radical, ballable i contemporani. 

Trio Albada. Grup de cambra format per un guitarrista i la veu de dues sopranos. 

Trio Nadalies. Trio format per una guitarra i dues veus que executa amb precisió i personalitat 

un ampli repertori tant clàssic com contemporani. 

Vicens Martín, Gemma Abrié & Paco Weht Trio. Prolífic i multifacètic trio de jazz fusió 

(guitarra, veu i baix), amb un repertori de Jazz nadalenc. 

Yehosua Escobedo. El so únic del vibràfon del multipercussionista mexicà Yehosua 

Escobedo, acompanyat per Emilio Remesal a la bateria i David Garcia a la guitarra. 

 

Graella completa amb emplaçaments dels concerts i horaris a: 

https://www.barcelona.cat/nadal/ca/sons-de-nadal 

https://www.barcelona.cat/nadal/ca/sons-de-nadal
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VII Fira de Consum Responsable i d’Economia Social i 

Solidària: “Sumem bo i local. Ara, aquí i tot l’any!”.  

 

 

Del 17 al 30 de desembre (excepte el 25 i 26 de desembre), la plaça de Catalunya serà 

l’escenari de la setena edició de la Fira de Consum Responsable i d’Economia Social i 

Solidària, organitzada pel Departament i la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social 

i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona. 

Enguany, la Fira està dedicada a promoure allò bo i local. És la manera per sumar, 

individualment i col·lectivament, a contenir i revertir les emergències climàtiques, sanitàries, 

socials i econòmiques des de les eleccions econòmiques. El consum responsable i l’economia 

social i solidària ofereixen productes, activitats i serveis per a incloure a la vida quotidiana: uns 

hàbits i unes pràctiques concretes saludables, sostenibles i de justícia social.  

 

Al mercat enguany hi ha 29 casetes més l’Espai Consum Responsable amb un ampli ventall 

d’artesania, roba i altres complements tèxtils, cultura, llibres, alimentació envasada, cosmètica, 

joguines i altres petits productes de regal . 

 

La 7a Fira s’ubica a la corona exterior de la plaça Catalunya, i està oberta en horari habitual 

d’11.00 a 20.30 hores, excepte els dies de Nadal i Sant Esteve, que romandrà tancada. El dia 

d’obertura, divendres 17 de desembre, i els dies 20 i 21 comença a les 16.00 hores. El dia 24, 

tanca a les 18.00 hores. La visita a la Fira està organitzada, de manera que se segueix un 

recorregut delimitat. 

 

Aquest any, la Fira convida a practicar i compartir com sumem amb allò bo i local, i fer-ho 

precisament compartint coneixements i pràctiques. Fer un ús responsable dels recursos, no 

malbaratar ni energia ni aliments, reaprofitar sempre abans de produir de nou, uns costums 

tradicionals que cal fomentar per transformar Barcelona en una ciutat responsable i sostenible. 
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A més, la Fira ofereix productes per adquirir de cara a les festes i celebracions nadalenques, 

que a la vegada són una mostra d’allò que es pot trobar tot l’any i en la gran majoria de sectors 

i activitats econòmiques però, en aquest cas, des de i per als valors de l’economia social i 

solidària. 

 

També, a l’Espai Consum Responsable, es podrà obtenir informació de pràctiques i projectes 

concrets per sumar en allò bo i local i per aprofundir en el consum responsable i l’economia 

social i solidària cada dia de l’any. A la Fira els visitants trobaran l’Esfera, on podran deixar la 

seva empremta a l’exposició, explicant les seves pràctiques i objectius per tal de sumar en allò 

bo i local. També, qui ho vulgui, podrà compartir les seves idees inspiradores, pujant una foto i 

la seva acció a les xarxes socials, amb l’etiqueta #sumemBoiLocal. 

 

Més informació a l’Espai Consum Responsable barcelona.cat/consumresponsable 

 

Entitats participants a la Fira:  

A Granel SCCL.; TOP MANTA; Associació Cultural el Raval-El Lokal; sObres Mestres; Taller de 

Costura MUJERES PALANTE; 8uit; Associació Som del Barri; La Tregua. Arte y transformación 

social; Art Social – Neret; DIOMCOOP I DIAMBAAR; Federació Catalana d'Autisme; 

Lalolad'Àfrica; Descontrol Editorial; ENDORPHINS BY FUNDACIÓ TALLERS; Esclat Grup 

Social; Ordi Natura; KULT; LA RAPOSA DEL POBLE SEC; Tallers Art Integrat; Llibre local - 

Institut de l'Ecoedició de Catalunya; CO BOGATELL; Associació Arcàdia de Can Batlló; hache 

Upcycling; Llibre Solidari; ASPASIM - PRODUCTES SENTIT; L'Olivera i Casa Dalmases; 

Creadoness -Moda Sostenible-; Engrunes; La Tinta del Poble Sec; Xarxa dones cosidores; 

Andròmines Eines Assolides; Fundació el Xop;CO GSIS BARCANOVA;QUEVIURE;Impulsem 

sccl recolçant l'emprenedoria social i solidaria; Mima't Biocosm-Ètica;ACIDH / projecte PA PÉ; 

DEPILSIL 

Horaris: d’11.00 a 20.30 hores. (els dies 17, 20 i 21, la Fira obrirà a les 16.00 h; el dia 24, 

tancarà a les 18.00 h) 

  

https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/espai-consum-responsable
https://www.instagram.com/topmanta_bcn/
https://ellokal.org/
http://www.instagram.com/sobresmestres
http://www.mujerespalante.org/
http://www.mujerespalante.org/
http://www.8uit.cat/
http://www.somdelbarri.es/
http://www.espailatregua.com/
http://www.espailatregua.com/
http://diomcoop.org/%20%20https:/diambaar.com/
https://fedcatalanautisme.org/
http://www.laloladeafrica.com/
http://www.fundaciotallers.org/
http://associacioesclat.com/
http://associacioesclat.com/
http://www.ordinatura.cat/
http://www.kult.coop/
http://www.laraposacoop.org/
https://artintegrat.org/content/tallers-art-integrat
http://www.llibrelocal.cat/
http://www.llibrelocal.cat/
https://bogatell.biz/
https://arcadiacb.info/
http://www.hachecreativa.com/
http://www.hachecreativa.com/
http://www.llibresolidari.org/
http://www.aspasim.es/
http://www.olivera.org/
http://www.creadoness.com/
http://engrunes.org/ca/
http://instagram.com/latintapoblesec
https://www.instagram.com/donescosidores/
https://andromines.net/
http://www.elxop.com/
http://www.gsiscat.org/
http://www.queviure.cat/
http://www.impulsem.org/
http://www.impulsem.org/
http://www.acidh.org/
http://depilsil.es/ca/
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El Nadal del comerç als districtes de la ciutat 

 

Aquest Nadal, les associacions comercials de la ciutat, juntament amb la Direcció de Comerç, 

Restauració i Consum, ofereixen un any més activitats culturals, lúdiques i artístiques perquè 

tothom pugui gaudir d'un Nadal de ciutat. 

 

El Nadal del comerç convida a gaudir d'un gran ventall d’activitats familiars interactives 

pensades per a tots els públics: música, teatre, dansa, contacontes, tallers infantils.  

 

Enguany, el programa compta amb espectacles de titelles La botigueta, de Tanaka Teatre, i 

Trobadors i comerciants, de La Guilla Teatre;  l'espectacle de circ A la fresca, amb el Cirquet 

Confetti, i de Les tres Maries van al mercat, amb El Gran Mogol; el contacontes Babou Cham 

amb el muntatge La llavor del foc, i de l'humor de JAM i el seu Le Petit Théâtre ambulant, entre 

d'altres. 

També es faran concerts de jazz, swing i dixie en directe; un photocall per agrair els esforços 

del sector comercial de la ciutat durant la pandèmia; un espectacle taller de perruqueria 

artística; activitats per aprendre coreografies i danses; jocs de fusta; un taller per aprendre a 

cultivar un hort urbà, entre altres propostes. 

 

Totes les activitats són itinerants i es podran trobar a tots els barris.  

 

Informació  districte per districte, aquí: 

https://www.barcelona.cat/nadal/ca/nadal-als-districtes 

 

 

Més activitats de la Ciutat de Nadal  

 

https://www.barcelona.cat/nadal/ca/nadal-als-districtes
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Torna el Barcelona Christmas Tour 

L’Ajuntament de Barcelona, Transports Metropolitans de Barcelona i Turisme de Barcelona 

tornen a posar en circulació per aquest Nadal el Barcelona Christmas Tour  que ofereix una 

ruta nocturna en autobús de dos pisos per descobrir els indrets i espais de la ciutat amb 

decoració i il·luminació nadalenca. 

Hi haurà sortides de l’autobús especial de Nadal des de Plaça Catalunya de dilluns a 

diumenge, a les 18 i les 20.00 hores, amb un recorregut de 90 minuts per espais i carrers 

especialment decorats i il·luminats per aquestes festes, com la Plaça Catalunya, Aragó i Gran 

Via que estrenen nou model de llums dissenyades per Antoni Arola, o la Ronda Sant Pere, que 

s’engalana per primera vegada.  
https://www.barcelonabusturistic.cat/ca/barcelona-christmas-tour 

 

Arbre de Nadal a la Plaça Sant Jaume 

L’Arbre de Nadal de Plaça Sant Jaume torna a lluir amb un projecte artístic a càrrec l’artista 

David Giribet Farré de l’empresa Calidos. L’arbre, d’uns 15 metres d’alçada, s’ha decorat amb 

elements geomètrics, especialment dissenyats i construïts per l’ocasió amb un material especial 

hologràfic iridescent. De nit, s’il·lumina amb diferents línies de llums LED de baix consum, 

creant un mapa de píxels d’animacions que es podrà veure en loop durant les hores de foscor. 

Els materials emprats es reutilitzaran o es reciclaran per a altres accions. 

 

David Giribet forma part de Calidos, una petita empresa local formada per artistes i enginyers 

que des de l’any 1995 es dediquen al disseny multimèdia, la producció audiovisual i a la 

instal·lació i construcció d’instal·lacions de llums interactives, han participat en diverses 

edicions al Festival Llum Barcelona. 

L’arbre de Nadal és un projecte finançat per Mercabarna. 

 

La Ciutat del Somnis 

https://www.barcelonabusturistic.cat/ca/barcelona-christmas-tour
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Del 27 de desembre al 31 de gener. 

El recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona tornarà a ser el 2021 un dels punts de referència de 

l'oci infantil nadalenc. La Ciutat del Somnis, antic Festival de la Infància, es convertirà enguany 

en “La Ciutat de la Diversió”, un espai a l'aire lliure ple d'activitats i experiències per a tota la 

família. Situada a la Plaça de l’Univers, la Ciutat de la Diversió ocuparà uns 6.000 m² i l'entrada 

serà gratuïta. 

  

La vintena d'activitats programades es trobaran repartides en quatre grans àrees: espai 

multiesportiu, espai mobilitat, espai de jocs i espai cultural. En ells els nens i nenes podran 

practicar futbol, bàsquet, hoquei, handbol i tennis, ser els protagonistes de l'escenari de 

karaoke familiar i air guitar, crear pòsters dels seus cantants preferits, gaudir dels circuits per a 

hover-karts, skateboards i bicicletes, i divertir-se i aprendre amb jocs sobre sostenibilitat. 

 

Torna l’espectacle de Cap d’Any a la Font Màgica de Montjuïc 

 
Divendres, 31 de desembre de 2021 de les 21.30 a les 00.15 h  

Enguany es recupera la celebració  del Cap d’Any a l’avinguda de la Reina Maria Cristina, on, a 

partir de les 21.30 hores, s’acomiadarà l’any amb un espectacle de llum, pirotècnia, foc, 

música, personatges màgics i grans projeccions. 

 

Fàbrica dels Reis d’Orient a la Fabra i Coats 
 

Del 28 de desembre al 4 de gener. Aquest any descobrirem el gran misteri que s’amaga en els 

somnis escrits a les cartes: la màgia de la il·lusió. Amb l’objectiu de crear joguines que aportin 

felicitat a la fàbrica dels reis es posen a treballar perquè tothom tingui a punt el seu regal el dia 

de Reis. Els seus balls, el seu pas per espais extraordinaris i la seva interacció amb algunes 

persones i andròmines també fan d’aquesta Fàbrica dels Reis d’Orient un lloc màgic i ple de 

secrets per descobrir i aprendre. El reciclatge, la diversitat i la seguretat seran les puntes 

d’acció de la Fàbrica dels Reis d’enguany. 

Organitzat pel Consell Municipal del Districte de Sant Andreu. 

Caldrà reserva prèvia a partir del 13 de desembre. 
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Cavalcada dels Reis  

Ses Majestats arribaran al Moll de la Fusta amb el pailebot Santa Eulàlia i, juntament amb el 

seu seguici, recorreran els carrers de la ciutat amb les seves magnífiques carrosses en una 

proposta plena de música, festa i espectacles.  

Una rua que torna a recórrer els carrers de la ciutat enguany gràcies a persones i companyies, 

de moltes disciplines escèniques i artístiques, que posaran tot el talent per fer de la tarda i el 

vespre del 5 de gener una autèntica festa de benvinguda als Reis d'Orient. 

 

 

Concert de Nadal de l’Orfeó Català  

Com ja és tradicional des de fa vuit anys, l’Orfeó Català oferirà un concert de Nadal a la plaça 
del Rei de Barcelona el dia 4 de gener, a les 19.30 h. L’actuació, organitzada per l’Ajuntament 
de Barcelona en el marc de les celebracions de Nadal, és gratuïta i oberta a tota la ciutadania. 

 

Nadal al Port Olímpic  
 

Per segon any Nadal també se celebra al Port Olímpic amb activitats per a tota la família 

vinculades al mar, a la sostenibilitat i a la preservació del medi marí. 
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L'univers marítim serà el protagonista al nou espai del Port Olímpic obert a la ciutadania. S'hi 

faran activitats vinculades amb la música, el mar, les arts escèniques i la fauna marítima. 

Les activitats es faran al moll de Mestral (davant de les antigues carpes dels locals d'oci 

nocturn) entre els dies 2 i 5 de gener (ambdós inclosos) en horari de 10.30 h fins a les 13.30 h. 

 

Tercera edició de Nadal al Port 
 

Del 9 de desembre al 6 de gener, el moll de la Fusta acollirà la tercera edició de "Nadal al Port" 

sota l'eslògan "Nadal a Bon Port". 

 

L’encesa de llums es farà el 9 de desembre a les 18.00 hores. Més de 85.000 llums led 

componen la il·luminació de la trobada nadalenca que també comptarà amb un mercat de 

comerç i gastronomia, atraccions per als més petits i un programa d'entreteniment de la mà de 

les entitats i escoles de música dels barris veïns al Port de Barcelona. 

 

El Port de Barcelona i la seva Comunitat Portuària aproparan l'activitat portuària als infants a 

través de diverses iniciatives. Els més petits podran aprendre com es recullen els residus de les 

aigües del Port o convertir-se en estibadors movent contenidors de mercaderies. 

 

Per setzè any s’organitza la campanya Contenidor Solidari per aconseguir aportacions 

econòmiques que es transformaran en aliments al "Banc dels Aliments". La recaptació es farà 

exclusivament online ahttp://www.portdebarcelona.cat/ca/web/autoritat-portuaria/rsc)  

 

 

Concert de Nadal al Monestir de Pedralbes. 
El Nadal barroc a Nàpols i Venècia 

El 16 de desembre del 2021 a les 20.30 h al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. 

Nadal ha estat des de fa segles inspirador de moltes obres d'art, no només musicals. I en el 
Barroc va ser el moment on aquesta inspiració va florir d'una manera més exuberant, el 
programa musical a càrrec de l’orquestra Vespres d'Arnadí oferirà algunes d’aquestes peces 
del barroc italià, instrumentals però també vocals, centrats en la veu femenina, amb la 
participació de la soprano María Hinojosa. Interpreten obres d'Alessandro Scarlatti (1660-1725), 
Antonio Caldara (1670-1736) i Antonio Vivaldi (1678-1741), sota la direcció artística de Dani 
Espasa. 

 

Barcelona Obertura Classic and Lyric. 

De la unió del Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música Catalana i L’Auditori de Barcelona 
sorgeix un punt de referència per a l’escena de música clàssica a la ciutat: Barcelona Obertura 
Classic and Lyric. Aquesta iniciativa té com a objectiu promoure la rica varietat musical de 
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Barcelona tot destacant-la com una de les ciutats del món on la música clàssica té una especial 
rellevància. 

Cada temporada, Barcelona Obertura selecciona els millors concerts de les tres institucions. 

Aquesta tria d’esdeveniments imprescindibles compten amb els millors directors, orquestres, 

cantants i solistes del panorama internacional actual i constitueixen les cites imprescindibles 

per a tot melòman o aficionat. 

Aquest Nadal es podrà gaudir de nou concerts i repertoris diferents que inclouen des del 
Rigoletto de Verdi o Jordi Savall: 8a i 9a de Beethoven al Liceu, passant El Messies de Händel  
al Palau de la Música o Anja Bihlmaier, OBC & Pablo Barragán a l’Auditori.  

Dies 2, 3, 4, 12, 15, 16, 19, 26 i 28-29-30 de desembre de 2021. Consultar el programa 

 

Primera edició del circuit  AR_DE 

Del 10 al 12 de desembre se celebrarà la primera edició de AR_DE produït per Poblenou Urban 
District.  

AR_DE proposa recórrer un circuit de galeries, showrooms i museus amb l'objectiu de 
promoure l'art i el disseny dins el districte creatiu de Barcelona. Tres dies per gaudir de tota la 
programació cultural d'aquests espais i apropar-se a l'art i al disseny d'una forma diferent. Una 
bona oportunitat per conèixer a artistes emergents i consagrats i a dissenyadors nacionals i 
internacionals. Art, Disseny, Mobiliari, editorial, fotografia impressions i molt més. 

www.poblenouUrbandistrict.com  

 

Nadal al Tibidabo 

Centenari de la Talaia 
18 desembre de 2021 a les 12 h fins tancament de Parc. El Tibidavis també se celebrarà el dia 
19 de desembre. 

La Talaia celebra el seu centenari i la trobada Gegantera amenitzarà la jornada, la colla de 
gegants de Sarrià serà la convidada estrella amb motiu dels cent anys del districte. 

Cançó de Pau + Concert Dàmaris Gelabert 
27 desembre de 2021 a les 12 h 

Els infants escriuen el seu missatge de pau al Gran Llibre de la Pau del Tibidabo i es llegeix un 
manifest de la mà d'UNICEF. Aquesta edició comptarà amb el concert de la Dàmaris Gelabert 
com a novetat. 

Espectacle de Nadal 

https://www.barcelonaobertura.com/ca
http://www.poblenouurbandistrict.com/
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Com cada any i cada dia d'obertura del Parc durant Nadal a les 17.00 h hi haurà balls, animació 
i trucs de màgia per a tota la família. 

Nadal al Poble Espanyol  

Del 4 al 8 i del 18 al 31 de desembre 2021.El recinte s'omplirà de racons nadalencs en diversos 

carrers, places i aparadors. Es podrà visitar la casa del Pare Noel o lliurar la carta perquè arribi 

als reis. A la Carpa, espectacles familiars, i per tot el recinte, els artesans del Poble ofereixen 

tallers artesanals nadalencs. També preparen una gimcana nadalenca.Poble Espanyol i Sàndal 

Produccions presenten l'espectacle YU. Una producció que mescla dansa acrobàtica, teatre, 

gest, humor, titelles i molta, molta màgia. YU és un espectacle familiar pensat per a tots els 

públics. 

Recinte Modernista de Sant Pau  

Els llums de Sant Pau 

Del 22 de novembre de 2021 al 9 de gener de 2022 

El Recinte Modernista de Sant Pau es transformarà en un lluminós paisatge de conte de fades 
amb jocs de llum, una sorprenent flora escenificada i figures il·luminades. 

A més de la inèdita il·luminació de la façana exterior, el públic descobrirà un entorn amb milions 
de punts de llum i de color, figures 3D, ambients sonors especials, focs i passadissos secrets. 
Una experiència immersiva en un recorregut, d’un quilòmetre aproximadament, que comptarà 
amb 16 punts i inclou projeccions audiovisuals, túnels de so, un bosc màgic i altres 
experiències sensorials. 
 

Mapping de Nadal al Recinte Modernista de Sant Pau.  

Durant les festes de Nadal, la façana principal del Recinte Modernista s’il·lumina amb diferents 
referències a l’arquitectura modernista i la història de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

Del 23 de desembre al 6 de gener. 
 

Visita Familiar “Llum, colors i natura”. Dissabtes 11 i 18 de desembre; 1 i 8 de gener, a les 
11.30 h .  

Visita teatralitzada al Recinte Modernista de Sant Pau. Diumenges 12, 19 i 26 de desembre; 
2 i 9 de gener, 10.30 h 

Espectacle infantil “Una de pastorets” . Diumenge 19 de desembre, 10.30 i 12 h 

 

Activitats de Nadal a la Sagrada Família 
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Divendres 17 de desembre: 18:00 h Concert de Nadal amb l’Escolania de Montserrat i amb 

repertori marià i nadalenc. 

Dimarts 21 de desembre: 18:30 h Cant de Nadales a la Façana del Naixement a càrrec de 

Corals Infantils i amb la col·laboració dels Eixos Comercials.  

Del 8 de desembre al 5 de gener: 12-14 h i de 17-20 h. Inauguració del Trenet de Nadal del 

barri de la Sagrada Família. 

Del 2 al 4 de gener:    10:30-14 i de 17-20:30 h  Carpa Reial per recollir les cartes de Ses 

Majestats amb la col·laboració i organització de l’Eix Comercial Sagrada Família. 

 

Sala Hipòstila del Park Güell 

Per segon any, i des de finals d’any fins el dia de reis els  llums de la Sala Hipòstila del Park 
Güell s'encendran els vespres amb motiu de les festes nadalenques.  

 

El Sant Jordi de Nadal del TRESC  

11 i 12 de desembre 

Un dels esdeveniments vinculats a la lectura i la literatura de Nadal. A través de múltiples 

activitats que col·loquen al lector com a element central, reuniran els principals autors per tal 

que donin a conèixer la seva obra d’una manera propera. Enguany es combinaran activitats 

presencials a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm amb activitats online a www.santjordidenadal.cat 

Totes les activitats al web 

https://www.barcelona.cat/nadal/ca/ 

 

 

http://www.santjordidenadal.cat/
https://www.barcelona.cat/nadal/ca/

