
 

FEM NADAL AL RAVAL 

 
Arbre dels desitjos 
Del 23 de novembre al 7 de gener 
Plaça del Àngels 
Tallers, cantada de nadales, rumba, actuacions musicals de les escoles de música del 
barri... 
Organitza: Fem Raval amb la col•laboració de l’AFA Escola Vedruna, Escola de 
Músics JPC, AMICAL, AIPCC, Club Sant Jordi, Ass. Esportiva Ciutat Vella 
 
“180 segundos” 
14 de desembre a les 20 h 
Centre Cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43) 
Obra de teatre gestual i de mim  de la Cia Xatô Dô. 
 
Cercaviles de Nadal  
16 de desembre, d’11 a 15 h 
Diversos carrers del Raval 
Cercavila de timbals i trompetes per fer entrega de les postals de Nadal a les corals 
veïnes. Participen: SC Els Moderns, SC Els Amics, SC Rosa d’Abril i ACH Lo Picarol. 
Organitza: Coordinadora de Corals del Raval 
 
Cercavila de Nadal Escola de músics i JPC 
18 de desembre, de 18 a 19 h 
Diversos carrers del Raval 
Cercavila amb cantada de nadales a càrrec dels alumnes de l’escola. 
Organitza: Escola de Músics i JPC 
 
“El Gran Circ” 
19 de desembre a les 19 h 
Centre Cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43) 
Un espectacle de clown de la Cia. PerNassos en el qual el joc, la innocència i la 
bogeria s'apoderaran de la carpa del circ. 
 
“La primera tronca de Nadal al Pirineu”  
20 de desembre a les 18 h 
Biblioteca Sant Pau-Santa Creu (Carme, 47) 
Narració del conte i taller de fang on els infants crearan els seus propis Tions. Activitat 
per a infants a partir de 4 anys a càrrec d’Isabel Gomis. 
 
Caga Tió i xocolatada  
21 de desembre, de 17 a 21 h 



Plaça de Folch i Torres 
Activitats infantils, xocolatada i espectacle Caga Tió gegant, es repartiran petits 
obsequis al més petits. 
Organitza: Casal de barri Folch i Torres amb la col•laboració de Casal dels Infants, 
taula de mediació de Folch i Torres, AIPCC i d’altres 
 
Caga Tió  
22 de desembre, de 17 a 21 h 
Plaça de Joan Amades 
Activitats infantil, Tió i obsequis als més petits, en col•laboració amb diverses entitats 
del barri. 
Organitza: Associació de veïns Illa RPR  
 
Concert de Nadal: Els Girasols 
22 de desembre a les 21 h 
Església de Sant Pau del Camp 
Organitza: Societat Coral El Girasol 
 
“L’arbre de sucre” 
22 de desembre a les 11.30 h 
Biblioteca Sant Pau-Santa Creu (Carme, 47) 
Espectacle per a nens i nenes a partir de 3 anys a càrrec d’Ada Cusidó. 
 
Projecció digital “Conte de Nadal” 
23 de desembre, de 18.30 a 20.30 h 
Plaça de Terenci Moix 
Camió que incorpora una pantalla-projecció i que visualitza un conte. 
Organitza: Direcció de Comerç de Barcelona 
 
Jocs al carrer  
24 de desembre, d’11 a 14 h  
Jardins de Sant Pau del Camp  
Petit parc d’atraccions ecològiques que ens parla de la música i del medi ambient. 
Organitza: Direcció de Comerç de Barcelona 
 
La botiga de mil i un records 
30 de desembre, d’11 a 14 h  
Plaça de la Gardunya  
Activitat participativa que posa en valor el consum responsable. 
Organitza: Direcció de Comerç de Barcelona 
 
Festa de Nadal del Casal dels Infants 
3 de gener, de 10.30 a 14 h 
Plaça de Folch i Torres 
Festa de final de trimestre del Casal dels Infants: jocs gegants, espectacle infantil i 
sorteig solidari. 
Organitza: Casal dels Infants 
 



"Viatges de la Rumberta, la pingüina gitana" 
3 de gener, d’11.30 a 13.30 h 
Casal de Barri Folch i Torres (Reina Amàlia, 31) 
Conta-contes dels viatges de la pingüina gitana Rumberta arreu del món. 
 
Jugacirc 
4 de gener, de 10.30 a 13.30 h 
Plaça Folch i Torres 
Espai de jocs de circ per a tota la família, dinamitzat per Activijoc.  
Organitzen: Districte de Ciutat Vella i Casal dels Infants 
 
 
 


