
 

 

FEM NADAL AL GÒTIC 

Carassa de Nadal 
1, 2, 15, 16, 22 i 23 de desembre, de 12 a 13 h 
Fira de Santa Llúcia i voltants 
Cercaviles de la tradicional Carassa de Nadal per la Fira de Santa Llúcia i carrers del 
Gòtic, acompanyada per grallers i repartint caramels als infants. 
 
Jugantots i xocolatada 
4 de desembre, de 17 a 20 h 
Plaça Reial 
Jocs gegants tradicionals de fusta acompanyats d’una xocolatada. 
Organitza: Ass. d’Amics i Comerciants de la Plaça Reial 
 
Concert de Nadal i xocolatada popular 
14 de desembre a les 18.30 h 
La Rambla, 99 
Concert de nadales tradicionals i xocolatada popular davant del Palau de la Virreina. 
Activitat gratuïta. 
Organitza: Amics de la Rambla 
 
Calendari solidari dels Bombers 
Del 14 de desembre al 20 de gener, diversos dies i hores 
Plaça de Carles Pi i Sunyer 
Parada de venda del calendari solidari, que recapta diners per a l'Hospital de Sant 
Joan de Déu. 
 
Cantada de nadales 
De l’1 al 28 de desembre 
Plaça de Carles Pi i Sunyer i Plaça de Garriga i Bachs 
Cantada de nadales a càrrec de diferents entitats, en diversos dies i hores. 
 
Per Nadal... Vine al Caga Tió 
17 de desembre a les 18 h 
Biblioteca Gòtic-Andreu Nin (Rambla, 32) 
Gran festa amb uns convidats molt especials, un senyor Tió que menja dibuixos i 
contes i sorpreses amb Susagna Navó. Per a infants fins a 10 anys. 
 
Mostra de jocs i joguines 
17 al 21 de desembre, de 17 a 19.30 h 
Ludoteca Placeta del Pi (placeta del Pi, 2) 
 



“1 dia!” 
22 de desembre, d’11 a 14 h  
Plaça de la Mercè 
Espectacle amb escenografia per a menuts i per gaudir en família. 
Organitza: Direcció de Comerç de Barcelona 
 
Mostra de comerç de la Mercè 
22 de desembre, d’11h a 20 h 
Plaça de la Mercè i entorns 
Organitza: Ass. de comerciants de la Mercè 
 
Projecció digital “Conte de Nadal” 
23 de desembre, d’11 a 14 h 
Plaça Sant Miquel 
Camió que incorpora una pantalla-projecció i que visualitza un conte. 
Organitza: Direcció de Comerç de Barcelona 
 
Festa Nadalenca Barnacentre 
24 de desembre, de 17 a 20 h 
Plaça Sant Josep Oriol 
Festa adreçada als nens amb el Tió i balls de bastons entre d’altres activitats. 
Organitza: Barnacentre 
 
El carrusel dels contes de Nadal 
27 de desembre, d’12 a 14 h  
Plaça Vila de Madrid 
Un espai ple d’històries on un conta-contes explicarà contes de Nadal. 
Organitza: Direcció de Comerç de Barcelona 
 
Jugacirc 
28 de desembre, de 10 a 13 h 
Plaça de la Mercè 
Espai de jocs de circ per a tota la família, dinamitzat per Activijoc.  
Organitzen: Districte de Ciutat Vella i Casal Infantil Pati Llimona 
 
 


