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Benvolguts veïns,
Benvolgudes veïnes,

El Nadal ja ha envaït els nostres carrers, il·luminats pels llums que precedeixen l’inici 
de les celebracions. Les festes ompliran els comerços i també les llars mentre l’alegria 
s’apodera de tots nosaltres i ens ajuda a passar el fred. 

Són unes dates especialment importants per als més petits. El tió tornarà al districte i 
els Reis Mags d’Orient seguiran amb la seva incansable fàbrica de regals instal·lada al 
recinte de Fabra i Coats perquè les nenes i els nens de Sant Andreu puguin rebre el que 
demanen... 

Són dies en què les famílies i el veïnat es retroben també als carrers, que s’ompliran 
d’activitats relacionades amb les festes. Compartiu-les amb les vostres persones 
estimades des que els llums de Nadal es comencin a encendre fi ns que els Reis posin 
punt i fi nal a les festes, un any més. 

El Districte de Sant Andreu ha preparat, juntament amb associacions veïnals, 
culturals, equipaments comerciants, entitats socials i solidàries i tots els seus veïns 
i veïnes, un seguit d’activitats per celebrar el Nadal a tots els nostres barris. Aquest 
programa s’ha elaborat per tal que no us en perdeu cap.

Passeu unes bones festes!

Montserrat Benedí i Altés
Presidenta del Consell del Districte de Sant Andreu

Laia Ortiz Castellví
Regidora del Districte de Sant Andreu



Baró de Viver
“El Nadal del senyor Branquilló  
i l’escombra voladora”
Divendres 14 de desembre  
a les 19 h
Centre Cívic Baró de Viver (c. de Quito, 8).
El senyor Branquilló viu al gran roure 
d’un parc infantil, i un dia s’endinsarà en 
una èpica aventura a través de les quatre 
estacions de l’any. Tornarà a temps per 
celebrar el Nadal amb la seva família? 
La segona història ve de la mà de les 
aventures d’una bruixa molt simpàtica!
Organitza: CC Baró de Viver.

Festa de Nadal 2018
Divendres 21 de desembre  
a les 18.30 h
Centre Cívic Baró de Viver (c. de Quito, 8).
El Pare Noel arriba a Baró de Viver, i el 
rebrem amb una mostra d’activitats dels 
tallers del Centre Cívic, Casal Infantil i 
entitats del barri.
Organitza: CC Baró de Viver.

Bústia reial
Del 28 de desembre   
al 5 de gener
Centre Cívic Baró de Viver (c. de Quito, 8).
Vine a enviar la teva carta als Reis a les 
bústies que han deixat pel districte! 
 

Patge reial
Divendres 4 de gener   
a les 11 h 
Plaça del Baró de Viver.

Cavalcada de Reis
Dissabte 5 de gener   
a les 18 h
Cavalcada de Reis amb un recorregut pel 
barri i recollida de cartes.
Organitza: Comissió de Festes de Baró  
de Viver. 

Bon Pastor
Nadal al Mercat
Del 20 de desembre   
al 5 de gener
Mercat del Bon Pastor. (c. de Sant Adrià, 168).
En col·laboració amb el Centre de 
Normalització Lingüística, delegació 
Sant Andreu, hem preparat uns rètols 
fets al voltant de paraules vinculades a la 
gastronomia i les festes de Nadal. Cada 
botiga tindrà una activitat (receptes, 
cançons, curiositats.. .) que convidarà a 
parlar sobre les paraules del Nadal.
Organitza: Mercat del Bon Pastor.



El Congrés   
i els Indians
Ruta del Parany
Del 10 al 21 de desembre
Botigues associades a la Unió de Botiguers 
de Congrés - Indians.
Aconsegueix completar el teu passaport 
amb el segell de les botigues associades i 
entraràs en el sorteig d’una panera amb 
els productes cedits pels socis.
Organitza: Unió de Botiguers de Congrés 
– Indians.

Sorteig de 5 paneres
Divendres 21 de desembre
Mercat del Bon Pastor (c. de Sant Adrià, 168).
Les setmanes prèvies s’hauran repartit 
butlletes per cadascuna de les compres 
realitzades. El premi són 5 grans paneres 
valorades en 250 euros. Es juga amb el 
número de l’ONCE del sorteig que tindrà 
lloc el dia 21 de desembre.
Organitza: Mercat del Bon Pastor.

Recull i juga d’hivern
Divendres 21 de desembre  
a les 17.30 h
Centre Cívic Bon Pastor    
(pl. de Robert Gerhard, 3).
Activitat infantil on equipaments i 
entitats del barri organitzen espais de joc 
i divertides activitats per a tots els nens i 
nenes del barri. Amb espectacle fi nal on 
els participants podran fer cagar el tió!
Organitza: Centre Cívic Bon Pastor.

Bústia reial
Del 28 de desembre   
al 5 de gener
Centre Cívic de Bon Pastor   
(pl. de Robert Gerhard, 3).
Vine a enviar la teva carta als Reis a les 
bústies que han deixat pel districte!

Carrusel de contes
Dijous 3 de gener a les 11 h 
Jardinets del carrer de Sant Adrià.

Cavalcada de Reis
Dissabte 5 de gener   
a les 18 h
Inici al carrer de Sao Paulo i fi nal a la plaça 
de Robert Gerhard
Cavalcada de Reis amb un recorregut pel 
barri i recollida de cartes
Organitza: Comissió de Festes de Bon 
Pastor. 



Patge reial
L’entrega de cartes es farà dijous 13 de 
desembre a les 17 h al c. de les Açores 
1, davant de l’Escola Congrés Indians. Els 
patges reials recolliran les cartes el 3 de 
gener a la plaça de Masadas amb  una 
batucada infantil.
Organitza: Sagrera Activa, Associació  
de Comerciants. 

MicroClariana 
Divendres 21 de desembre  
a les 19 h
Centre Cívic Can Clariana Cultural   
(c. de Felip II, 222).
4 històries, 4 espais. 20 persones de 
públic, durant 15 minuts d’espectacle. El 
Microteatre s’apodera de Can Clariana 
en plenes dates nadalenques. Un itinerari 
d’una hora que recorrerà el centre en 
petits grups, per gaudir de les 4 obres de 
Microteatre. Deixa’t portar i descobreix 
què s’amaga als racons de Can Clariana!
Organitza: CC Can Clariana Cultural.

Fem cagar el tió!
22 de desembre de 17 a 19 h
Plaça del Congrés.
Tió per als més petits de la casa, animació 
infantil, xocolatada i sorteig de la panera 
de productes de la Ruta del Parany. 
Organitza: Unió de Botiguers de Congrés 
– Indians.

Els Pastorets
22 i 29 de desembre a les 18 h
i 23 i 30 de desembre   
a les 11 h
Agrupació Congrés    
(c. d’Alexandre Galí 20-22).
La recaptació del dia 22 va a benefi ci de La 
Marató de TV3. 
Organitza: Agrupació Congrés.

Visita del Pare Noel
22, 23 i 24 de desembre   
d’11 a 14 h
Carrers de l’Eix Maragall als barris de 
Congrés – Indians i Navas.
El Pare Noel i els seus ajudants visitaran les 
botigues associades de l’Eix Maragall.
Organitza: Eix Maragall. 

Concert de Nadal
Diumenge 23 de desembre  
a les 17.30 h
Església de Sant Pius X.    
(c. del Cardenal Tedeschini, 52).
Concert de Nadal amb l’Orquestra de 
Cambra Catalana.

Reis, caganers i tions!  
Contacontes
Dijous 27 de desembre   
a les 17h
Centre Cívic Can Clariana Cultural   
(c. de Felip II, 222).
Espectacle de contes plens de personatges 
nadalencs com el tió i el seu origen de 
debò, com un caganer despistat, un avet 
transportat o uns Reis Mags ben atrafegats. 
Cal descobrir-los i sentir-los ben abrigats!
Organitza: CC Can Clariana Cultural.



Navas

Recollida de joguines
De l’1 de desembre   
al 2 de gener de 2019
Botigues associades a l’Eix Maragall. 
Recollim joguines noves o usades en bon 
estat.
Organitza: Eix Maragall. 

Patge reial
L’entrega de cartes es farà entre les 17 i 
les 18 h del 14 de desembre al carrer de 
Mallorca, 659, davant de l’escola Octavio 
Paz. Els patges reials recolliran les cartes 
el entre les 17 i les 19 h del 3 de gener a la 
plaça de Masadas, on també es farà una 
batucada infantil.
Organitza: Sagrera Activa, Associació  
de Comerciants. 

Concert de Nadal de l’Orquestra 
de Cambra Catalana
Dijous 13 de desembre   
a les 12 h
Sala d’actes del Centre Cívic Navas   
(ptge. Dr. Torent, 1)
Deixeu-vos seduir pel concert de Nadal de 
l’Orquestra de Cambra Catalana.
Organitza: CC Navas. 

Fem cagar el tió!
19 desembre de 17 a 19 h
Plaça de la Guineu amb el carrer   
de Palència.
Caga tió dirigit al públic infantil.
Organitza: Sagrera Activa, Associació  
de Comerciants. 

Carter reial
2, 3 i 4 de gener de 17 a 19.30 h
Placeta dels Indians.
El carter dels Reis d’Orient visita el barri 
per recollir les cartes amb els desitjos dels 
infants. 
Organitza: Associació de Festes   
de l’Antic Barri dels Indians.

Jocs de carrer
Dijous 27 de desembre  
a les 11 h
Plaça del Congrés.

Bústia reial
Del 28 de desembre   
al 5 de gener
Centre Cívic Can Clariana Cultural   
(c. de Felip II, 222). 
Vine a enviar la teva carta als Reis a les 
bústies que han deixat pel districte! 

 

Cavalcada de Reis
Dissabte 5 de gener   
a partir de les 18 h
Sortida des del Centre Cívic Can Clariana 
Cultural. Itinerari fi ns a l’església de Sant  
Pius X, a la plaça del Congrés, amb la 
tradicional recepció de les autoritats als Reis.
Organitza: Coordinadora d’Entitats  
de Congrés – Indians. 

Vine a enviar la teva carta als Reis a les 

Cavalcada de Reis



Tió solidari
Divendres 21 de desembre, 
a les 18 h
Sala d’actes del CC Navas    
(ptge. Dr. Torent, 1).
Vine a gaudir d’un espectacle d’animació 
i gaudeix del tió gegant de Navas, que 
ve carregat de regals. La recaptació de 
l’espectacle es destina a l’Hospital Sant 
Joan de Déu.
Organitza: CC Navas.

Projecció digital Conte de Nadal
Dissabte 22 de desembre  
a les 11 h
Plaça de Maragall. 

Visita del Pare Noel
22, 23 i 24 de desembre  
d’11 a 14 h
Carrers de l’Eix Maragall als barris  
de Navas i Congrés – Indians.
El Pare Noel i els seus ajudants visitaran 
les botigues associades de l’Eix 
Maragall.
Organitza: Eix Maragall. 

Pessebre vivent del barri   
de Navas
Diumenge 23 de desembre 
a partir de les 17 h
Centre Cívic Navas (ptge. Dr. Torent, 1).
El Centre Cívic Navas es transforma per 
un dia en un petit pessebre on els veïns i 
veïnes del barri seran protagonistes. Ens 
hi acompanyeu?
Organitza: CC Navas.

veïnes del barri seran protagonistes. Ens 

Parc de Nadal
Del 27 de desembre   
al 4 de gener, d’11 a 13.30  
i de 17 a 19 h 
Plaça del Taxi.
Activitats, tallers, música, ball, 
demostracions, visita dels patges reials. 
Tot pensat per gaudir en família.
Organitza: Eix Maragall.

Bústia reial
Del 28 de desembre   
al 5 de gener
Centre Cívic Navas    
(ptge. del Doctor Torent, 1). 
Vine a enviar la teva carta als Reis a les 
bústies que han deixat pel districte! 

Cavalcada de Reis de Navas, 
Camp de l’Arpa i el Clot 
Dissabte 5 de gener   
a les 18.30 h 
Sortida a la plaça de Ferran Reyes, i 
recorregut per la Meridiana fi ns a Sant Martí. 
Organitza: Associació de Comerciants  
de Clot-Camp de l’Arpa. 
Col·labora: Associació de Veïns i Veïnes 
de Navas.

Del 27 de desembre   



Com ser un bon patge reial
Divendres 14 de desembre  
a les 18 h
Biblioteca La Sagrera – Marina Clotet.  
(c. del Camp del Ferro, 1-3).
De la mà del mestre de patge reial, en 
Boineta, aprendrem com van vestits els 
patges, com classifi quen les cartes els 
ajudants de Ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient, com cuidar i conduir un camell, 
on guarden les joguines els Reis i com es 
preparen per viure la nit més màgica de 
l’any. Per a nens i nenes de 3 a 8 anys. Cal 
inscripció prèvia, places limitades.
Organitza: Biblioteca La Sagrera – Marina 
Clotet.

Fem cagar el tió!
Dijous 20 de desembre  
de 17 a 19 h
Plaça de la Hispano Suïssa amb carrer 
de Costa Rica.
Tió dirigit al públic infantil.
Organitza: Sagrera Activa, Associació  
de Comerciants. 

Sorteig de vals de compra.
Del 20 de desembre   
al 13 de gener
Mercat de Felip II (c. de Felip II, 118).
Sorteig de 600 euros en vals de compra 
entre els clientes del mercat.
Organitza: Mercat de Felip II.

La Sagrera

Sorteig de lots de Nadal
De l’1 al 19 de desembre
Mercat de Felip II (c. de Felip II,  118).
Sorteig de lots de Nadal entre els clients del 
mercat. Per participar-hi cal dipositar el 
tiquet de compra amb el nom, cognoms i 
número de telèfon de contacte. Sorteig el 20 
de desembre. Hi ha 12 premis de diferents 
composicions.
Organitza: Mercat de Felip II.

Patge reial
L’entrega de cartes es farà el dia 10 al c. de 
Costa Rica 26, davant l’escola El Sagrer. 
El dia 11, al c . de  Dublín 5, davant l’Escola 
Pegaso. El 12 serà al c. de la Sagrera 80, 
davant l’Escola Mare de Déu dels Àngels. 
Tots aquests dies serà de 17 a 18 h. Els patges 
reials recolliran les cartes entre les 17 i les 
19 h del 3 de gener a la plaça de Masadas, on 
també es farà una batucada infantil.
Organitza: Sagrera Activa, Associació  
de Comerciants. 

Troba les fi gures del pessebre 
amagades a les parades del 
mercat 
Del 10 de desembre   
fi ns al 5 de gener
Mercat de Felip II (c. de Felip II, 118).
Troba les fi gures del pessebre amagades a 
les parades del mercat i participa al sorteig 
d’entrades per al bosc urbà de Barcelona
Organitza: Mercat de Felip II.



Els dissabtes en família   
Dilluns 24 de desembre  
a les 12 i a les 20 h 
Espai 30 – Ateneu Sagrerenc   
(c. d’Hondures 30). 
Animació infantil per començar el Nadal.
Organitza: Espai 30. 

Casal d’hivern    
“El viatge del tren màgic”
24, 27, 28 i 31 de desembre  
i del 2 al 4 de gener
Escola Pegaso. (c. de Dublín, 5).

Organitza: AMPA Escola Pegaso. 

Els dissabtes en família   
Dissabte 29 de desembre  
a les 12 i a les 20 h
Espai 30 – Ateneu Sagrerenc   
(c. d’Hondures 30).
Animació infantil per començar   
i acomiadar l’any.
Organitza: Espai 30.

Les lletres surten a ballar   
al carrer
Dijous 3 de gener a les 11 h 
Plaça de Masadas.

Bústia reial
Del 28 de desembre   
al 5 de gener
Centre Cívic de La Sagrera   
(c. de Martí i Molins, 29) 
Vine a enviar la teva carta als Reis a les 
bústies que han deixat pel districte!

Animació infantil per començar el Nadal.

17.15 h Pl. de l’Estació Inici de l’espectacle

17.30 h Pl. de l’Estació Aparició dels Reis

18.00 h Pl. d’Orfi la Arribada del Reis a la Seu del  
  Districte. Salutació i parlaments

18.30 h Pl. de Masadas Inici de l’espectacle infantil

18.40 h Pl. d’Orfi la Inici  de la Cavalcada. Trajecte  
  per Pg. Torres i Bages i carrers  
  de Palomar, Gran de Sant Andreu,  
  Gran de la Sagrera, i Coll, fi ns a  
  la pl. de Masadas.

19.00 h Pl. de Masadas Xocolatada 

20.30 h Pl. de Masadas Arribada dels Reis. Salutació  
  i parlaments

Cavalcada de Reis de  
La Sagrera – Sant Andreu 
Dissabte 5 de gener   
a partir de les 17.15 h
Inici a la plaça de l’Estació de Sant Andreu 
on els Reis d’Orient faran la seva aparició 
amb un espectacle. D’allà marxaran a 
la seu del Districte, a la plaça d’Orfi la, 
on faran els parlaments per després 
començar el recorregut de la cavalcada 
fi ns a la Sagrera. Mentrestant, a la plaça de 
Masadas hi haurà espectacle infantil i una 
xocolatada per esperar els Reis. 
Organitza: Comissió de Festes de La 
Sagrera i Comissió de Festes de Sant 
Andreu de Palomar.  

PROGRAMA



Tió solidari
de l’11 al 23 de desembre
Dins la zona comercial de l’Eix de Sant 
Andreu.
De les muntanyes més altes del Pirineu, 
la nit del 10 de desembre baixen uns tions 
petits petits que busquen escalfor dins el 
comerç de l’Eix. Entre tots, i amb la teva 
solidaritat, els hem de fer grans perquè 
la nit del 24 de desembre caguin MOLT 
a totes les cases. Què mengen? arròs, 
galetes, llet… Tot el menjar recollit, serà 
entregat al Rebost d’aliments de Sant 
Andreu.
Organitza: Eix Comercial de Sant Andreu.

La taula de festa
Dijous 13 de desembre   
a les 19 h
Centre Municipal de Cultura Popular  
de Sant Andreu (c. d’Arquimedes, 30). 
Taller de cuina i xerrada sobre la tradició 
gastronòmica del Nadal a casa nostra. 
Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Organitza: CMCPSA.

Inauguració del pessebre   
de Can Galta
Divendres 14 de desembre  
a les 19 h 
Centre Municipal de Cultura Popular de 
Sant Andreu (c. d’Arquimedes, 30). 
Encesa de llums del pessebre de Can Galta 
amb acompanyament musical de la mà del 
cor Coral·lí.
Organitza: CMCPSA.

Sant Andreu

Els llums de Nadal il·luminen  
el comerç
El programa “Els llums de Nadal 
il·luminen el comerç”, organitzat per 
l’Ajuntament de Barcelona i BCD 
Barcelona Centre de Disseny, s’estén 
aquest any a Sant Andreu. La iniciativa 
té com a objectiu innovar en el comerç de 
proximitat i col·laborar amb les 10 escoles 
de disseny per crear uns aparadors 
especials durant el Nadal.
Se celebrarà un acte de descoberta: 
Dijous 29 de novembre a les 18 h.
A continuació es farà una votació popular 
per identifi car l’aparador més innovador. 
El projecte guanyador tindrà un 
reconeixement per als estudiants, l’escola 
i la botiga.
Els aparadors estaran il·luminats del  
30 de novembre de 2017 al 5 de gener. 

Decora l’arbre de Nadal
Dimarts 4 de desembre  
a les 17.30 h
Casal de Barri Can Portabella   
(c. de Virgili, 18). 
Ajudeu-nos a decorar l’arbre de Nadal 
de Can Portabella amb uns originals 
ornaments creats a partir de materials 
reciclats que fareu amb l’ajut del grup de 
treballs manuals. Obert a famílies amb 
infants!
Organitza: CB Can Portabella amb 
el Projecte Comunitari de Treballs 
Manuals.



Fer cagar el tió
Dissabte 15 de desembre  
a les 12 h
Plaça del Comerç.
Associació de Veïns i Veïnes   
de Sant Andreu.

Pare Noel
Del 17 al 24 de desembre  
de 18 a 20 h
Rambla Onze de Setembre i carrers del 
Segre, Borriana, Sant Sebastià, Doctor 
Santponç i Josep Soldevila. 
El Pare Noel passejarà, entrarà a les 
botigues associades i repartirà caramels 
als infants.
Organitza: Associació de Comerciants 
Onze de Setembre.

Pinta-Projeccions de Nadal
Dimecres 19 de desembre 
de 17 a 18 h
Casal de Barri Can Portabella   
(c. de Virgili, 18). 
Una tarda per deixar que els infants pintin 
lliurement sobre imatges projectades a la 
paret.
Organitza: CB Can Portabella.

“Las buenas intenciones”,   
per Júlia Pérez 
Dijous 20 de desembre  
a les 19 h
Casal de Barri Can Portabella   
(c. de Virgili, 18). 
Una sessió de contes aguts i plens 
d’humor per ajudar-nos a superar l’època 
nadalenca ja que, igual que l’infern, està 
plena de bones intencions.
Organitza: CB Can Portabella.

Concert nadalenc
20 de desembre a les 18.30 h
Centre Cívic Sant Andreu    
(c. Gran de Sant Andreu, 111).
Enguany donem la benvinguda al Nadal 
amb un concert molt especial preparat 
per la Coral d’Avis Cantaires de Sant 
Andreu, que ens han preparat un repertori 
on destaquen cançons tradicionals 
nadalenques. Entrada gratuïta. 
Organitza: CC Sant Andreu.

Tardes màgiques
Del 21 de desembre 2018  
al 4 de gener de 18 a 20 h
Dins la zona comercial de l’Eix de Sant 
Andreu.
Seguiu-nos al web, Faceboock, Instagram 
i Twitter i deixeu-vos sorprendre per la 
màgia.
Organitza: Eix Comercial de Sant 
Andreu.

Escudella de Nadal, contacontes 
teatralitzat, a càrrec  
d’Assumpta Mercader  
21 de desembre a les 18.30 h
Centre Cívic Sant Andreu    
(c. Gran de Sant Andreu, 111).
En aquesta sessió de contes nadalencs 
sabrem per què el rei blanc té la barba 
tan blanca; també descobrirem d’on 
ve la tradició de guarnir les cases amb 
detalls bonics i sovint lluents; seguirem 
les peripècies d’un pastor que es va 
convertir en el primer caganer; i, a més a 
més, farem junts una escudella de Nadal i 
sabrem a qui se li va acudir fer la famosa 
“pilota”.
Organitza: CC Sant Andreu.

Dijous 20 de desembre  



Fàbrica de Reis d’Orient
27, 28, 29, 30 de desembre  
i 2, 3, 4 de gener de 17 a 21 h
Recinte de Fabra i Coats.
La màgia arribarà al barri de la mà d’un 
recorregut per la fàbrica, les nenes i els 
nens podran parlar amb els follets que 
hi treballen en els frenètics dies previs 
a Nadal, lliurar les seves cartes i veure 
la producció de regals. També visitaran 
el magatzem on les i els operaris de Ses 
Majestats guarden els regals de tots els 
infants per distribuir-los durant la nit del 
5 de gener.
El recorregut, que comença a l’entrada 
mateixa del recinte, passarà per bona part 
de l’antic recinte fabril de la Fabra i Coats 
i comptarà amb la presència de diversos 
i curiosos personatges com ho poden ser 
músics, certifi cadors de cartes, el Patró del 
Finestral, etc.
 

Celebració del Nadal
Divendres 21 de desembre 
a les 18 h
Plaça d’Orfila.
Acte tradicional de celebració del Nadal. 
Organitza: Parròquia de Sant Andreu  
de Palomar.

Sorteig de paneres, lots de vi  
i cava, i carros de la compra
Dissabte 22 de desembre  
a les 12 h 
Mercat de Sant Andreu (c. de Sant Adrià, 25). 
Tradicional sorteig del Mercat de Sant 
Andreu. Les setmanes prèvies s’hauran 
repartit butlletes per cadascuna de 
les compres realitzades al Mercat i els 
clients les hauran dipositat a una bústia. 
Es faran diversos sortejos fins a obtenir 
tots els guanyadors.
Organitza: Mercat de Sant Andreu. 

Camí a la Fàbrica dels Reis  
d’Orient
27, 28, 29, 30 de desembre i 
2, 3, i 4 de gener de 17 a 20 h
Carrer Gran de Sant Andreu   
i rambla de Fabra i Puig.
Si vens amb metro, autobús, tren, moto, 
cotxe.. . passa per la zona comercial i 
deixa’t sorprendre pel comerç associat i les 
activitats al carrer.
Organitza: Eix Comercial de Sant Andreu.

Mares Noel
Dissabte 22 i diumenge 23 
de desembre, de 18 a 20 h
Lloc: Carrers de l’Eix Comercial de Sant 
Andreu.
Organitza: Eix Comercial de Sant Andreu.

(c. de Sant Adrià, 25). 
Tradicional sorteig del Mercat de Sant 
Andreu. Les setmanes prèvies s’hauran 



Nadal al Mercat
Des del 27 de desembre  
al 5 de gener
Mercat de Sant Andreu (c. de Sant Adrià, 25). 
En col·laboració amb el Centre de 
Normalització Lingüística, delegació Sant 
Andreu, hem preparat uns fulls d’activitats 
fets al voltant de paraules vinculades a la 
gastronomia i les festes de Nadal. Aquests 
fulls es repartiran als nens i nenes que 
acompanyin la seva família a fer les compres. 
Disposarem una taula a l’interior del Mercat 
on podran completar aquestes activitats.
Organitza: Associació de Venedors  
del Mercat. 

Tallers de Nadal al Mercat
27 i 28 de desembre   
i 2, 3 i 4 de gener de 17 a 19 h
Mercat de Sant Andreu (c. de Sant Adrià, 25). 
Al Mercat organitzem diferents tallers 
de treballs manuals infantils vinculats 
al Nadal. Treballs manuals amb 
aliments, amb botons, paper.. . tot un 
seguit de recursos per passar una tarda 
entretinguda al Mercat.
Organitza: Associació de Venedors  
del Mercat. 

La llufa arriba a Sant Andreu
Divendres 28 de desembre
Zona Comercial l’Eix de Sant Andreu.
Recull la teva llufa al comerç associat i 
llufa a tothom! El Dia dels innocents a 
Sant Andreu, ens agrada passar-ho bé!
Organitza: Eix Comercial de Sant Andreu.

La botiga dels mil i un records
Divendres 28 de desembre  
a les 11 h 
Plaça de les Dones de Motor Ibérica

Bústia reial
Del 28 de desembre   
al 5 de gener 
Plaça d’Orfi la.
Vine a enviar la teva carta als Reis a les 
bústies que han deixat pel districte!

Les lletres surten a ballar   
al carrer
Dimecres 2 de gener   
a les 11 h
Rambla Onze de Setembre.

Fanalets de Reis
Dimecres 2 de gener 
a les 18 h
Centre Municipal de Cultura Popular  
de Sant Andreu (c. d’Arquimedes, 30).
Taller familiar de construcció de fanalets 
per anar a rebre a Ses Majestats els Reis de 
l’Orient.
Organitza: CMCPSA.

L’autèntica Haima reial 
2, 3, i 4 de gener d’11 a 14 h  
i de 17 a 20 h
Plaça del Comerç.
Torna l’autèntica i màgica Haima reial 
vinguda de l’orient molt llunyà, amb dos 
patges enviats per Ses Majestats els Reis 
per rebre les cartes dels nens i nenes de 
Sant Andreu. 
Organitza: Eix Comercial de Sant Andreu  
i Comissió de Festes de Sant Andreu.

L’autèntica Haima reial 

27 i 28 de desembre   
i 2, 3 i 4 de gener de 17 a 19 h

vinguda de l’orient molt llunyà, amb dos 



Trinitat Vella

Tradicional Rua de Sta. Llúcia 
Divendres 14 de desembre  
a les 17.30 h 
Sortida de la plaça de la Trinitat. 
La rua passarà pels carrers de Mare de Déu 
de Lorda, Ausona i via de Barcino, passatge 
Torné i acaba al al carrer de Torné. Inclou 
activitat infantil,  berenar popular i la 
participació dels gegants de Trinitat Vella i 
Trinigrallaos.
Organitza: Associació de Comerciants  
de Trinitat Vella. 

Fem la carta als Reis
Del 2 al 5 de gener
Mercat de Sant Andreu (c. de Sant Adrià, 25). 
Durant aquests dies els venedors repartiran 
sobres als nens i nenes que acompanyin els 
seus pares i mares a fer les compres. Un cop 
tinguin feta la carta als Reis, poden fi car-la 
dins el sobre i donar-la al patge reial que hi 
haurà al Mercat o fi car-la a la bústia.
Organitza: Associació de Venedors del Mercat.

Els patges de Ses Majestats,  
al Mercat de Sant Andreu
3 i 4 de gener de 17 a 19 h
Mercat de Sant Andreu (c. de Sant Adrià, 25). 
El patge de Ses Majestats estarà present al 
Mercat per recollir les cartes que els petits i 
petites hagin preparat i la farà arribar a Ses 
Majestats. Els nens i nenes podran fer-se 
fotografi es.
Organitza: Associació de Venedors del Mercat.

Ninos de la llum
Divendres 4 de gener a les 18 h
Carrer Gran de Sant Andreu, entre Malats i 
Sant Adrià. 

Cavalcada de Reis    
de Sant Andreu-La Sagrera
Dissabte 5 de gener   
a partir de les 17.15 h
Inici a la plaça de l’Estació a de Sant Andreu 
on els Reis d’Orient faran la seva aparició 
amb un espectacle. D’allà marxaran a la seu 
del Districte, a la plaça d’Orfi la, on faran 
els parlaments per després començar el 
recorregut de la cavalcada fi ns a la Sagrera. 
Mentrestant, a la plaça de Masadas hi haurà 
espectacles infantil i una xocolatada per 
esperar als Reis. 
Comissió de Festes de Sant Andreu de 
Palomar i Comissió de Festes de la Sagrera 

17.15 h Pl. de l’Estació Inici de l’espectacle

17.30 h Pl. de l’Estació Aparició dels Reis

18.00 h Pl. d’Orfi la Arribada del Reis a la Seu del  
  Districte. Salutació i parlaments

18.30 h Pl. de Masadas Inici de l’espectacle infantil

18.40 h Pl. d’Orfi la Inici  de la Cavalcada. Trajecte  
  per Pg. Torres i Bages i carrers  
  de Palomar, Gran de Sant Andreu,  
  Gran de la Sagrera i Coll, fi ns a la  
  pl. de Masadas.

19.00 h Pl. de Masadas Xocolatada 

20.30 h Pl. de Masadas Arribada dels Reis. Salutació i  
  parlaments

PROGRAMA



Espai d’oci infantil de Nadal
Del 27 al 31 de desembre  
de 10 a 13 h
Centre Cívic Trinitat Vella – Espai Via 
Bàrcino (via de Bàrcino, 75). 
Espai infantil per gaudir d’un munt 
d’activitats durant les  vacances 
nadalenques. Preu: 1 euro per dia. 
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella.

Bústia reial
Del 28 de desembre   
al 5 de gener 
CC Trinitat Vella – Espai Foradada   
(c. de Foradada, 36). 
Vine a enviar la teva carta als Reis a  les 
bústies que han deixat pel districte!

Cavalcada de Reis 
Dissabte 5 de gener a les 18 h 
Inici a la Casa de l’Aigua de Trinitat Vella  
i fi nal a la plaça de la Trinitat  
Presentació de les noves carrosses de Reis 
de la Trinitat Vella, podrem gaudir d’una 
cavalcada amb animació i molts caramels.
Organitza: Comissió de Festes   
de Trinitat Vella. 
Organitza: Comissió de Festes   

Trinitat Vella.

Pessebre vivent infantil
21 de desembre de 18 a 19 h
Centre Cívic Trinitat Vella – Espai Via 
Bàrcino (via de Bàrcino, 75). 
Enguany el pessebre vivent torna a 
abraçar la tradició i recupera la seva 
versió més clàssica. Un grup d’infants 
representarà els diferents personatges de 
les escenes del pessebre. 
Organitza: Centre Cívic Trinitat Vella.

Fem cagar el tió! 
Dissabte 22 de desembre  
a les 11 h 
Plaça de la Trinitat. 
Celebració del tió a la plaça de la Trinitat  
i animació infantil.
Organitza: Comissió de Festes de Trinitat 
Vella. 

Rua del Pare Noel 
Dissabte 22 de desembre  
a les 18 h 
Sortida de la plaça de la Trinitat.
Celebració de la rua del Pare Noel pels 
carrers de la Trinitat, podrem gaudir de la 
participació de diverses entitats del barri.
Organitza: Comissió de Festes de Trinitat 
Vella. 

La Haima de les mil històries
Dijous 27 de desembre   
des de les 11 h 
Plaça de la Trinitat.


