
Nadal a
CIUTAT VELLA

Descobreix totes les activitats que s’han preparat al 

Raval, al Gòtic, a la Barceloneta i a Sant Pere, Santa 

Caterina i la Ribera i viu la màgia d’aquestes festes.
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Un any més, la màgia del Nadal
s’escampa per Ciutat Vella
Ara que arriba el fred, volem que als nostres barris tothom senti 
l’escalf que donen els moments compartits i sobretot, que en 
aquestes dates tan especials ningú se senti sol.

El veïnat, les entitats i associacions de Ciutat Vella, també per 
Nadal mostren el compromís que mantenen amb el seu entorn 
més proper organitzant un bon grapat de propostes de tota 
mena i per a totes les edats, carregades de sorpreses, d’il·lusions 
i de desitjos de solidaritat. I comptem també amb la implicació 
del nostre teixit comercial, que ens convida a participar en un 
gran ventall d’activitats familiars, lúdiques, culturals i artístiques. 

A Ciutat Vella trobareu la màgia del Nadal arreu. Al barri 
Gòtic, passejant per la Fira de Santa Llúcia, portant la canalla a 
fer cagar el Tió gegant o buscant l’Home dels Nassos l’últim dia 
de l’any. Al Raval, caminant pels carrers il·luminats pels llums 
solidaris del projecte #RavalKm0, descobrint el racó de jocs 
en família de la plaça Folch i Torres o gaudint de les cantades 
de nadales i de les cercaviles musicals. A la Barceloneta, 
participant a l’encesa de l’arbre de Nadal, jugant amb els 
més menuts a la Repla o divertint-vos durant la Nit de Llufes. 
I al Casc Antic, passejant per la Fira d’Hivern del carrer de 
Sant Pere Més Baix o veient els Pastorets del Centre Sant Pere 
Apòstol, sense perdre-us les activitats que ha preparat la Casa 
dels Entremesos.

En aquesta publicació, hem volgut posar al vostre abast la gran 
oferta de propostes que ofereix els nostre districte i que dona 
bona prova de la vitalitat del nostre teixit associatiu, cultural 
i comercial. Us animo a viure el Nadal intensament, a fer 
comunitat i a gaudir de tot el que ens ofereixen els nostres barris 
aquests dies.

Molt bones festes a tothom i feliç 2020!

Jordi Rabassa Massons
Regidor del Districte de Ciutat Vella



ACTIVITATS
Renova les teves joguines
De l’11 de novembre al 21 de desembre
Les joguines que ja no fas servir poden continuar 
sent un recurs. Participa a la xarxa d’intercanvi 
i reutilitza, comparteix i consumeix de forma 
responsable.
L’Espai Lúdic Ambiental per a Famílies Parc de la 
Ciutadella, la Ludoteca Placeta del Pi, el Centre de la 
Platja i l’Escola Mediterrània són alguns dels punts 
d’intercanvi. 

Pessebre a la plaça de Sant Jaume
Del 29 de novembre al 6 de gener
El projecte del pessebre d’enguany és a càrrec de 
l’escenògrafa Paula Bosch. Una proposta que evoca 
els Nadals a casa els pares i la preparació que 
suposa muntar el pessebre. 

Cavalcada de Reis 1900...
Del 28 de novembre al 2 de febrer
La Casa dels Entremesos (pl. Beates, 2)
Exposició dels vestits de Ses Majestats els Reis 
d’Orient de la cavalcada barcelonina de final de 
segle XIX a la primera meitat del XX. Realitzada per 
l’Ass. de Festes de la Plaça Nova i l’Esbart Català de 
Dansaires.

Figures de pessebre dels tres Reis d’Orient
Del 28 de novembre al 2 de febrer
La Casa dels Entremesos (pl. Beates, 2)
Una mostra de figures populars dels Reis d’Orient de 
pessebres tradicionals, clàssics i moderns, artesanes 
o industrials, de diverses cultures. Una producció de 
l’Ass. de Festes de la Plaça Nova.

Fira de Santa Llúcia
Del 29 de novembre al 23 de desembre
Avinguda de la Catedral
La fira nadalenca més antiga i popular de Catalunya 
enguany commemora el 233è aniversari i ho fa amb 
282 parades que oferiran els productes nadalencs 
tradicionals.
Organitza: Ass. Fira Santa Llúcia

Tió gegant al Pla de la Catedral
Del 30 de novembre al 18 de desembre 
Caps de setmana i festius: de 10.30 a 13.30
i de 16.30 a 19.30 h
Dies laborables: de 10.30 a 13.30 h
Activitat per a infants menors de 12 anys per fer 
cagar el tió gegant de la Fira de Santa Llúcia.

Pessebre del Districte de Ciutat Vella
Del 2 de desembre al 10 de gener
Plaça del Bonsuccés, 3
Pessebre amb figures clàssiques i decoració amb 
escorça, molsa i vegetació que li donen un aire 
tradicional i càlid.
Organitza: Ass. de Pessebristes de Ciutat Vella

26a Diada de les Tradicions i Costums Nadalencs 
de Catalunya
14 de desembre
Avinguda de la Catedral
11 h: Actuació de l’Esbart Català de Dansaires.
12 h: Cercavila de la Carassa de Nadal amb 
l’actuació d’un grup de tabals i música tradicional.
12.30 h: Lliurament del guardó de Firaire d’honor 
i espectacle de titelles “El Nadal de la caputxeta 
vermella” a càrrec de la Cia. Sebastià Vergés.
13.30 h: Danses de Nadal amb l’Escola Som-hi Dansa.
De 16.30 a 19.30 h: Tió Popular
Organitza: Ass. Fira Santa Llúcia

L’Esperit del Nadal
14 de desembre a les 18 h 
Sortida des del Palau de la Virreina (la Rambla, 99)
Espectacle per rebre l’Esperit del Nadal. 
Acompanyat del seu seguici, farà la cercavila 
nadalenca visitant diferents pessebres fins arribar a 
la plaça de les Beates, on farà el seu ball, el pregó 
de Nadal i un espectacle de llums a la façana de La 
Casa dels Entremesos.
Organitza: Ass. de Pessebristes de Ciutat Vella

Caminada de Nadal solidària
15 de desembre a les 9 h
Parc de la Ciutadella
Recorregut d’uns 11 km amb sortida des del passeig 
dels Til·lers. Càritas recollirà aliments al punt de sortida.
Organitza: Ass. d’Entitats Excursionistes del 
Barcelonès

Concert de Nadal de la gent gran
16 de desembre, de 16 a 18.30 h
Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona
Concert en homenatge a la gent gran de Ciutat Vella.
Organitza: Districte de Ciutat Vella

L’Home dels Nassos
31 de desembre a les 10 h
Plaça Beates, 2
Aparició de l’Home dels nassos i cercavila per 
acomiadar l’any des de La Casa dels Entremesos 
i amb el seguici d’animals de l’Arca de Noé i els 
tabalers Percúdium.Organitza: Ass. Arca de Noé i 
Ass. de Festes de la plaça Nova

Cursa dels Nassos
31 de desembre a les 17.30 h
Una de les curses més originals i festives del 
calendari, abans d’acomiadar l’any. Enguany, part 
del seu recorregut passa per Ciutat Vella.

Carter reial al pailebot Santa Eulàlia
Moll de la Fusta 
2, 3 i 4 de gener, de 10.30 a 19 h
Un carter reial recollirà les cartes de tots els infants 
que vulguin fer arribar els seus desitjos al Reis Mags 
d’Orient.

Cavalcada de Reis
5 de gener a les 18 h
Inici cavalcada: Marquès de l’Argentera
Ses Majestats els Reis d’Orient arribaran a les 16.30 
hores al Moll de la Fusta. Després de la tradicional 
cerimònia de rebuda, començarà el recorregut per 
la ciutat.

La Màgia a la
BARCELONETA
Taller “Un arbre de Nadal ple d’històries”
Del 10 de desembre al 4 de gener
Casa de la Barceloneta 1761 (c. Sant Carles, 6)
En el marc de l’exposició «Guinovart a la 
Barceloneta», aquesta activitat proposa als nens i 
nenes conèixer la història del barri decorant amb 
els seus desitjos un original arbre de l’artista Josep 
Guinovart.

Cercavila del Tió i Encesa de l’arbre de Nadal
13 de desembre a les 17.30 h
Diversos carrers de la Barceloneta
Cercavila del Tió pels carrers del barri i després 
encesa de l’arbre de Nadal a la Plaça de la 
Barceloneta amb degustació de xocolata.
Organitza: Comissió de Festes de la Barceloneta, 
en col·laboració amb L’Òstia Ass. de Veïns, l’AMPA 
escola Mediterrània, l’AFA Escola Alexandre Galí, 
l’AFA IES Salvat Papasseit, l’AMPA Escola Sant Joan 
Baptista, Claror i Taula Plastic0

Taller familiar “Un cartró” 
14 de desembre, d’11 a 13 h
Centre Cívic Barceloneta (c. Conreria, 1)
Taller familiar d’animació i manipulació d’objectes i 
titelles de cartró amb el col·lectiu Ortiga, vinculat a 
l’espectacle Kumulinmbu. Cal inscripció prèvia.

Tast i nadales a Barceloneta
14 de desembre, de 12:30 a 15 h
Itinerant. Diferents carrers del barri.
3 corals animaran el matí cantant nadales. També 
s’oferirà un tast gastronòmic.
Organitza: Agrupació de Comerciants i Industrials 
de la Barceloneta

“Kumulinmbu”, Cia. Ortiga
15 de desembre a les 18 h
Centre Cívic Barceloneta (c. Conreria, 1)
Una historia d’amistat entre una nena i un núvol, que 
parla sobre la valentia, la injustícia, les migracions i 
la permanent esperança dels seus protagonistes.

Comerç al carrer a Barceloneta!
21 de desembre, de 10 a 20 h
Carrer de la Maquinista
Venda de productes del comerç del barri i activitats 
d’animació de carrer.
Organitza: Agrupació de Comerciants i Industrials 
de la Barceloneta

Concert de Nadal de la coral Mediterrània
21 de desembre a les 12 h 
Casal de Gent Gran Mediterrània (c. Conreria, 1)
Organitza: Casal de Gent Gran Mediterrània i 
Centre Cívic Barceloneta

Tió de la Barceloneta
21 de desembre a les 17.30 h
Casal Infantil Barceloneta (c. Andrea Dòria 23)
Festa familiar amb tallers, xocolatada i cagada del 
Tió. Obert a famílies de la Barceloneta.
Organitza: Agrupacions de dones de la 
Coordinadora de Coros de la Barceloneta i Casal 
Infantil Barceloneta

Mostra de manualitat extraordinària de Nadal
21, 22, 28 i 29 de desembre
Passeig Marítim de la Barceloneta
Organitza: Gamar 

Juguem a la Repla! 
22 i 29 de desembre i 5 de gener, de 10.30 a 13.30 h
Plaça Poeta Boscà 
Espai de joc lliure i creatiu, a càrrec de Tata Inti.
Organitza: Districte de Ciutat Vella

Món del joc
24 de desembre, de 10 a 13 h
Plaça del Poeta Boscà 
Més de 20 jocs tradicionals i populars de grans 
dimensions on poden jugar tant els petits com els 
grans. A càrrec de Players.
Organitza: Districte de Ciutat Vella, en col·laboració 
amb l’Equipament Infantil Barceloneta
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Festa del comerç al carrer Comtal 
7 de desembre, d’11 a 14 h
Carrer Comtal amb Magdalenes
Jocs i tallers infantils, mostra de comerç al carrer i 
contes que parlaran de les botigues del barri. 
Organitza: Direcció de Comerç, Districte de Ciutat 
Vella i Barna Centre, en col•laboració amb l’Ass. 
de Veïns i Comerciants del carrer Magdalenes

Taller d’Hula Hop i xocolatada
13 de desembre, de 17:30 a 19 h 
Plaça Reial 
Actuació i taller de Hula Hop acompanyats d’una 
xocolatada. 
Organitza: Ass. d’Amics i Comerciants de la 
Plaça Reial

Roda de Capoeira oberta
14 de desembre a les 12 h
Escola Drassanes. (c. Nou de Sant Francesc, 11)
Taller d’iniciació a la capoeira per a gent de totes 
les edats. Activitat de dinamització en el marc del 
Pati Obert de l’Escola Drassanes. 
Organitza: Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona, en col·laboració amb el Districte de 
Ciutat Vella

Per Nadal... Vine al Caga Tió!
16 de desembre a les 18 h
Biblioteca Gòtic-Andreu Nin (La Rambla, 30)
Gran festa amb uns convidats molt especials, un 
senyor Tió que menja dibuixos i contes i que ens 
portarà sorpreses, amb Susagna Navó. Per a 
infants de fins a 10 anys.

Concert de Nadal i xocolatada popular
20 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

Nadal Chroma Key
21 de desembre, de 19.30 a 22 h
Plaça Reial
Fotografies ben peculiars i en directe.
Organitza: Direcció de Comerç i Districte de 
Ciutat Vella, en col·laboració amb l’Ass. d’Amics i 
Comerciants de la Plaça Reial

Juguem a la plaça de Joaquim Xirau! 
21 i 28 de desembre, de 10.30 a 13.30 h
Plaça de Joaquim Xirau
Tallers lúdics i creatius per a infants i famílies, a 
càrrec de l’Ass. Gabella. 
Organitza: Districte de Ciutat Vella

Nadal a ritme de swing
23 de desembre, d’11 a 13.30 h 
Inici a via Laietana amb carrer Comtal
Ballada de dansa davant de les botigues del barri.
Organitza: Direcció de Comerç i Districte de 
Ciutat Vella, en col·laboració amb Barna Centre

Jocs de taula gegants
24 de desembre, de 10 a 13 h
Plaça de la Mercè
Instal·lació de jocs clàssics gegants i jocs de taula 
amb valors i cooperatius, per a infants i famílies, 
a càrrec de Tata Inti.
Organitza: Districte de Ciutat Vella, en 
col·laboració amb el Casal Infantil Pati Llimona

Concert extraordinari de Sant Esteve del carilló del 
Palau de la Generalitat
26 de desembre a les 12 h
Pati dels Tarongers o Galeria Gòtica del Palau de la 
Generalitat
Nadales tradicionals. Entrada gratuïta i aforament 
limitat. També és possible seguir els concerts des dels 
carrers del barri Gòtic.

Robòtica nadalenca
28 de desembre de 18 a 20.30 h 
Plaça de la Mercè
Un arbre nadalenc amb rodes i moltes llums.
Organitza: Direcció de Comerç i Districte de Ciutat 
Vella, en col·laboració amb l’Ass. de comerciants de la 
Mercè

Festa familiar amb l’Home dels Nassos
31 de desembre a les 11 h 
Plaça del Vuit de Març
Celebrem l’últim dia de l’any al costat de l’aqüeducte 
romà, farem tallers infantils, hi haurà animació amb 
música i ens visitarà l’Home dels Nassos.

Concert de nadales de l’Orfeó Català
Plaça del Rei
3 de gener a les 19.30 h
Les veus dels cantaires del Cor Jove i el Cor de noies 
de l’Orfeó Català, dirigides pel seu sotsdirector, Pablo 
Larraz, interpretaran a cappella nadales tradicionals. 
Actuació gratuïta.
Organitza: Fund. Orfeó Català i Institut de Cultura

Concert del carilló del Palau de la Generalitat
5 de gener a les 12 h
Pati dels Tarongers o Galeria Gòtica del Palau de la 
Generalitat
Temes de la pel·lícula “Fantasia” de Walt Diseny i 
d’altres pel·lícules per als més menuts. Entrada gratuïta 
i aforament limitat. També és possible seguir els 
concerts des dels carrers del barri.

La Màgia
al RAVAL
Cercavila de Nadal Escola de músics i JPC
17 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

Tió de Nadal
18 de desembre, de 17 a 20 h
Jardins de les Voltes d’en Cirés
Festa tradicional del caga tió, amb actuacions, balls i 
xocolatada.
Organitza: Centre Cívic Drassanes i Projecte Infància 
Raval, en col·laboració amb l’AIPCC  

Espectacle i taller de circ
18 de desembre, de 18 a 20.30 h
Inici a la plaça de Joan Amades
Espectacle de circ amb l’ajuda de les comerços del barri.
Organitza: Direcció de Comerç i Districte de Ciutat 
Vella, en col·laboració amb Fem Raval

Concert a la Plaça del Pedró
20 de desembre a les 18 h
Plaça del Pedró
Concert de música a la plaça, a càrrec de La 
Tomatera.Organitza: Districte de Ciutat Vella

Nadal a ritme de barri!
27 de desembre de 18 a 20.30 h
Inici al carrer de la Maquinista amb Marqués de la Mina
Dansa claqué, percussió i bona música donaran 
ritme al comerç del barri
Organitza: Direcció de Comerç i Districte de 
Ciutat Vella, en col·laboració amb l’Agrupació de 
Comerciants i Industrials de la Barceloneta

Nit de Llufes
28 de desembre, de 20.30 a 22.30 h
Diversos carrers de la Barceloneta
Correfoc pel barri i mostra de foc a la plaça del 
Poeta Boscà.
Organitza: Diables de la Barceloneta

Primer bany de l’any
1 de gener a les 12 h
Platja de Sant Sebastià 
Convocatòria oberta i popular per donar la 
benvinguda a l’Any Nou. Inscripció solidària a favor 
de l’Institut Guttmann.
Organitza: Club Natació Atlètic Barceloneta

Danses i botigues
3 de gener de 18 a 20.30 h
Inici al passeig de Joan de Borbó amb la plaça de 
Pau Vila
Ballarins i ballarines entraran en diàleg amb els 
diferents comerços del barri.
Organitza: Direcció de Comerç i Districte de 
Ciutat Vella, en col·laboració amb l’Agrupació de 
Comerciants i Industrials de la Barceloneta

Collage de Nadal!
4 de gener de 11h a 13.30 h
Plaça del Poeta Boscà
Collage nadalenc de les botigues del barri.
Organitza: Direcció de Comerç i Districte de 
Ciutat Vella, en col·laboració amb l’Agrupació de 
Comerciants i Industrials de la Barceloneta

La Màgia
al GÒTIC
Cantada de nadales
Caps de setmana de desembre, matí i tarda
Pl. Carles Pi i Sunyer / Pl. Garriga i Bachs
Cantada de nadales a càrrec de diferents entitats

Pessebre clàssic al pati del Museu Frederic Marès
Del 29 de novembre al 2 de febrer
Plaça Sant Iu, 5
Projecte pessebrístic representatiu de l’estil clàssic de 
l’Escola de Barcelona que s’inspira en el paisatge 
català amb figures ex professo de la casa italiana 
“Original Heide” i ornamentació vegetal natural. 

Carassa de Nadal
30 de novembre, 1, 14, 15, 21 i 22 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 barri Gòtic, 
acompanyada per grallers i repartint caramels als 
infants.

Festa de benvinguda al Nadal de Barna Centre
30 de novembre, d’11.30 a 13.30 h
Portal de l’Àngel amb el c. Comtal
Animació infantil i Tió gegant.
Organitza: Barna Centren
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Música a la Rambla del Raval
21 de desembre a les 19 h
Rambla del Raval
Grup de música que tocarà en diferents ubicacions 
de la Rambla del Raval, a càrrec de La Tomatera.
Organitza: Districte de Ciutat Vella

Tallers infantils a Riera Baixa
21 de desembre de 12 a 14 h
Carrer de la Riera Baixa
Tallers pels més petits, a càrrec de La Tomatera.
Organitza: Districte de Ciutat Vella

Màgia i teatre de proximitat
21 de desembre, de 18 a 20.30 h
Inici a la plaça del Àngels amb el carrer Ferlandina
Màgia de proximitat amb elements de les botigues 
del barri.
Organitza: Direcció de Comerç i Districte de Ciutat 
Vella, en col·laboració amb l’Eix Comercial Raval

Coneix la història de Nou de la Rambla
22 de desembre d’11 a 14 h
Carrer de Nou de la Rambla
Ruta cultural per un dels carrers amb més historia del 
Raval, a càrrec de La Tomatera.
Organitza: Districte de Ciutat Vella

Música a la plaça de Joan Amades
27 de desembre a les 18 h
Inici a la plaça de Joan Amades
Concert de música itinerant per diferents ubicacions, 
a càrrec de La Tomatera.
Organitza: Districte de Ciutat Vella

Música a la Rambla del Raval
28 de desembre a les 19 h
Rambla del Raval
Grup de música que tocarà en diferents ubicacions 
de la Rambla del Raval, a càrrec de La Tomatera.
Organitza: Districte de Ciutat Vella

Tallers infantils a Riera Baixa
28 de desembre de 12 a 14 h
Carrer de la Riera Baixa
Tallers pels més petits, a càrrec de La Tomatera.
Organitza: Districte de Ciutat Vella

Concert de Nadal
28 de desembre a les 20 h
Comunitat de Sant Egidi (c. Hospital, 40)
Concert de cant coral i actuació d’una banda 
musical.
Organitza: Coordinadora de Corals del Raval

Cercavila de la Coordinadora de Corals 
29 de desembre, d’11.30 a 14 h
Diversos carrers del Raval
Cercavila de timbals i trompetes pel barri del Raval 
i recollida de cartes als Reis Mags a la plaça
del Pedró. Participen: SC Els Moderns, SC Els Amics,
SC Rosa d’Abril i ACH Lo Picarol.
Organitza: Coordinadora de Corals del Raval

Espectacle “Pessebre versió Mon Raval”
29 de desembre a les 17 h
Casal de Gent Gran Josep Trueta (c. Reina Amàlia, 31)
Representació d’un pessebre de comèdia per a 
persones grans, escrit i dirigit sota la direcció de 
Susana Magich i a càrrec del Grup Mon Raval.
Organitza: Ass. Institut de Promoció de la Cultura 
Catalana i Ass. de Comerciants i Veïns del carrer de 
la Cera

Juguem a la plaça 
4, 11 i 18 de desembre, de 16 a 19 h
al Claustre del Convent de Sant Agustí
27 de desembre i 3 de gener, de 10.30 a 13.30 h
a la pl. Jaume Sabartés
Espai de joc lliure i creatiu, a càrrec de Tata Inti.
Organitza: Districte de Ciutat Vella

Exposició de diorames a l’Hotel Ciutat de Barcelona
Del 12 de desembre al 6 de gener
Hotel Ciutat de Barcelona (c. Princesa, 35) 
Exposició de diorames de pessebre fets pels alumnes 
de l’Escola-Taller de Pessebres de Barcelona.

Xerrada: Capgirant la història del pessebre
12 de desembre a les 20 h
La Casa dels Entremesos (pl. Beates, 2)
Descobrirem com en activitats tan tradicionals com 
ara el pessebrisme la innovació també ha estat una 
constant al llarg de la història. A càrrec d’Albert 
Dresaire, membre del Col·lectiu El Bou i la Mula.
Organitza: Ass. de Festes de la Plaça Nova

La persistència dels temps
Del 13 de desembre al 7 de gener
El Born CCM (pl. Comercial, 12)
Instal·lació de llums cinètiques que proposa una 
reflexió sobre la transmissió de la informació i la 
seva persistència en el temps i en la memòria d’una 
societat.

Tallers monogràfics de circ 
13, 20 i 27 de desembre, de 18 a 19 h
Plaça dels Mestres Casals i Martorell
Tallers d’acrobàcia i equilibris acrobàtics, per a 
infants de 8 a 12 anys.
Inscripcions a encircantelbarri@gmail.com, Casal de 
Joves Palau Alòs i la botiga Papallona Circus.
Organitza: Encircant el barri

Festa infantil Posa’t la gorra
14 de desembre
Parc de la Ciutadella-Cascada Monumental
Festa solidària amb les nenes i nens amb càncer.
Organitza: Ass. AFANOC

Entre jocs i passejades... Nadal a la Casa dels 
Entremesos
14 de desembre a les 10 h
La Casa dels Entremesos (pl. Beates, 2)
Jocs infantils, cançons i visites als pessebres i a la 
Carassa de Nadal. A càrrec de L’Esqueix. Activitat 
de pagament i amb inscripció prèvia.

Concurs d’aparadors de Santa Caterina!
14 de desembre a les 11.30 h
Plaça de Sant Pere
Entrega de premis del concurs d’aparadors. 
Concerts, paella popular i tallers artístics per a 
infants.
Organitza: Ass. Santa Caterina Veïns i Comerciants 
del Mercat i del Barri

Born oblidat
15 de desembre a les 12 h
El Born CCM (pl. Comercial, 12)
Un recorregut reivindicatiu del passat històric del 
barri a través del seu llegat musical menys conegut. 
A càrrec de la Riborquestra.

Concert “A Little Note”
15 de desembre a les 12.30 h
Centre Sant Pere Apòstol (c. Sant Pere Més Alt, 25)
Concert de la Coral A Little Note, el cor de música 
moderna del Centre Sant Pere Apòstol. 

Coneix la història de Nou de la Rambla
29 de desembre d’11 a 14 h
Carrer de Nou de la Rambla
Ruta cultural per un dels carrers amb més historia del 
Raval, a càrrec de La Tomatera.
Organitza: Districte de Ciutat Vella

Racó de jocs 
3 de gener, de 10.30 a 13.30 h
Plaça de Folch i Torres
Recull de jocs per a infants i famílies, a càrrec de 
Comeet.Organitza: Districte de Ciutat Vella, en 
col·laboració amb el Casal dels Infants del Raval

La Màgia a SANT PERE, 
SANTA CATERINA I 
LA RIBERA
Pessebre popular i humorístic de la Casa dels 
Entremesos
Del 28 de novembre al 2 de febrer
La Casa dels Entremesos (pl. Beates, 2)
Pessebre amb figures originals i humorístiques de 
gegants, bestiari i altres personatges i grups de 
cultura popular de La Casa dels Entremesos. Disseny 
i producció a càrrec de l’Ass. de Pessebristes de 
Ciutat Vella.

Diorames de pessebre
Del 28 de novembre al 2 de febrer
La Casa dels Entremesos (pl. Beates, 2)
Exposició dels diorames de pessebre construïts pels 
alumnes del curs 2019 de l’Escola-Taller de Pessebres 
de Barcelona de l’Ass. de Pessebristes de Ciutat Vella.

Corona’t col·laborant! Campanya de recollida de 
joguines i llibres infantils
Del 28 de novembre al 3 de gener
La Casa dels Entremesos (pl. Beates, 2)
Porteu llibres infantils i joguines noves a l’Àliga de la 
Ciutat i el Lleó de Barcelona, que faran de patges reials 
i els faran arribar a les nenes i els nens que més els 
necessiten.  

Pessebre del Mercat de Santa Caterina 
Del 30 de novembre a l’11 de gener 
Mercat de Santa Caterina (av. Francesc Cambó, 
16)Pessebre, amb figures originals i escenografia 
dissenyada i construïda a l’Escola-Taller de Pessebristes, 
que converteix la plaça central del mercat en un poblet 
català.

Diorama al Centre Sant Pere Apòstol
De l’1 de desembre al 2 de febrer
Centre Sant Pere Apòstol (c. Sant Pere Més Alt, 25)
Exposició d’un diorama de pessebre fet pels alumnes 
de l’Escola-Taller de Pessebres de Barcelona. 

Visites teatralitzades a la Casa dels Entremesos
1 de desembre, a les 11.15 h i a les 12.15 h
La Casa dels Entremesos (pl. Beates, 2)
Dues sessions especials de Nadal per visitar els 
gegants, nans, bestiari i titelles de la ciutat, així com 
als pessebres i exposicions nadalenques. Activitat de 
pagament i amb inscripció prèvia.
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Recital del Poema de Nadal de Josep Maria de 
Sagarra
17 de desembre a les 18.30 h
Casa de la Sardana (c. Pou de la Figuera, 15)
Recital a càrrec del rapsode Valentí Maymó, amb 
dramatúrgia de Jordi Lara.

Xerrada: Les neules i les tradicions nadalenques a 
la Barcelona vella
18 de desembre a les 20 h
La Casa dels Entremesos (pl. Beates, 2)
Coneixerem què són les neules i les decoracions 
de papers retallats que des de fa uns anys s’han 
recuperat a l’Església del Pi. A càrrec de Jordi 
Sacasas, arxiver del Pi.
Organitza: Ass. d’Amics dels Gegants del Pi

Fira d’hivern al carrer Sant Pere Més Baix
19, 20 i 21 de desembre, de 10 a 20 h
Carrer Sant Pere Més Baix i Pou de la Figuera
Mostra de comerç al carrer amb espectacles.
Organitza: Unió de botiguers del carrer Sant Pere 
més Baix

Mercat d’hivern
20 i 21 de desembre 
Cercle Artístic de Sant Lluc (c. Mercaders, 42)
Un mercat per contemplar i adquirir obres dels 
membres del Cercle Artístic de Sant Lluc, hi haurà 
dibuixos, pintures, gravats i molt més.

Gòspel de proximitat
20 de desembre, de 18 a 20.30 h
Inici a la plaça Montcada
Un cor de gòspel professional amb les botigues del 
barri.
Organitza: Direcció de Comerç i Districte de Ciutat 
Vella, en col·laboració amb Born Comerç

Contes de comerç, Nadal i territori
21 de desembre, d’11 a 13.30 h
Inici al Mercat de Santa Catarina
Contes adaptats que parlaran de carrers i comerços 
del nostre barri.
Organitza: Direcció de Comerç i Districte de 
Ciutat Vella, en col·laboració amb l’Ass. de Veïns i 
Comerciants del  voltant de Santa Caterina, la Unió 
de botiguers del Carrer Sant Pere més Baix i l’Ass. 
dels Concessionaris del Mercat de Sant Caterina

Els Pastorets 
21, 22, 28 i 29 de desembre a les 18 h
Centre Sant Pere Apòstol (c. Sant Pere Més Alt, 25)
Versió lliure del clàssic teatral de cada Nadal “Els 
Pastorets” a càrrec del Grup de Teatre Gespa.

Pati Obert de l’Institut Pau Claris 
Del 21 de desembre al 7 de gener, d’11 a 14 h 
(excepte 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener)
Institut Pau Claris (pg Lluís Companys, 18)
Espai de lleure, educatiu i compartit, per a infants, 
joves i famílies.
Organitza: Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona, en col·laboració amb el Districte de Ciutat 
Vella

Recital a capella de nadales d’arreu del món 
21 de desembre a les 19 h
Plaça de la Puntual 
Concert de nadales populars i d’autor a càrrec del 
Quartet Montcada, amb Blanca Martí (soprano), 
Irene Recolons (contralt), Oriol Guimerà (tenor) i 
Joan Climent (baix).
Organitza: Ass. Ribermúsica

Titelles a la Casa: Els Pastorets, fum, fum, fum
21 de desembre a les 11.30 h
La Casa dels Entremesos (pl. Beates, 2)
Espectacle especial de Nadal de titelles tradicionals. 
A càrrec de la companyia de titelles Sebastià 
Vergés. Activitat de pagament i amb inscripció 
prèvia.

La Gran Cagada del Tió de la Plaça Comercial 
22 de desembre a les 10.30 h
Plaça Comercial
Tió gegant perquè els més petits rebin regals!
Organitza: Districte de Ciutat Vella

Multiesport inflable 
23 de desembre, de 10 a 13 h
Jardins del Pou de la Figuera 
Inflable amb diferents elements esportius, on els 
infants podran gaudir saltant, enfilant-se, reptant, 
etc. Per a infants de 3 a 12 anys. A càrrec de 
Players.
Organitza: Districte de Ciutat Vella

Matinal amb tallers i espectacle de cabaret 
28 de desembre, a partir de les 11.30 h
Plaça dels Mestres Casals i Martorell
Matinal amb tallers familiars d’slack-line, acrobàtics i 
carioques, cabaret de circ i menjar popular.
Organitza: Encircant el barri

Jam de foc i xocolatada 
3 de gener, a partir de les 18 h
Plaça dels Mestres Casals i Martorell
Jam i exhibició de malabars de foc, i xocolatada 
popular.
Organitza: Encircant el barri

Matinal amb tallers, espectacle “Dónde está la 
primavera?” 
4 de gener, a partir de les 11.30 h
Plaça dels Mestres Casals i Martorell
Matinal amb tallers familiars i espectacle de circ.
Organitza: Encircant el barri

Joguines imaginàries
4 de gener de 10.30 a 14 h
Plaça de Sant Pere
Taller artesanal per fer joguines diferents.
Organitza: Direcció de Comerç i Districte de 
Ciutat Vella, en col·laboració amb l’Ass. Sant Pere 
m’encanta i l’Ass. Santa Caterina Veïns i Comerciants 
del Mercat i del Barri
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Estimats Melcior, Gaspar i Baltasar




