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Benvolgut veïnat,
Els nostres carrers ja s’han vestit de Nadal, amb les 
llums característiques i els guarniments que ens 
indiquen l’arribada de les festes que tanquen l’any 
i obren el següent. Tothom es prepara ja per a la 
celebració. Les cues als mercats i a les botigues són 
ben visibles, encara que els dies siguin cada cop 
més curts. L’alegria s’ha apoderat dels nostres barris 
i s’apropen dies de preparació d’àpats i retrobaments 
amb les nostres famílies i amistats.

És també una època molt divertida per a les criatures 
que esperen l’arribada del tió, del Pare Noel i dels 
Reis Mags d’Orient. Tots tres estaran ben presents al 
districte, però destaquem, un any més, que la Fàbrica 
dels Reis torna a instal·lar-se a la Fabra i Coats per 
preparar els regals de tots els infants de Sant Andreu 
i per recollir també els seus desitjos.

Encara que faci fred, aquests dies no us quedeu 
a casa. Sortiu al carrer i viviu el Nadal amb el 
veïnat. Feu partícips de les vostres celebracions 
les persones que teniu a prop i acosteu-vos a totes 
aquelles activitats que han preparat les entitats, les 
associacions de comerciants i el Districte de Sant 
Andreu perquè aprofiteu al màxim les festes.

Per això, hem preparat aquest programa que recull 
totes les activitats que podreu fer al districte les 
properes setmanes fins que les cavalcades dels Reis 
Mags d’Orient tanquin, de nou, les celebracions.

Bones festes, Sant Andreu!

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

Lucía Martín González
Regidora del Districte de Sant Andreu

BARÓ DE VIVER
Trobada de nadales 
intergeneracional

Divendres 13 de desembre 
a les 16.15 h
Espai de la Gent Gran de Baró de Viver 
(c. de Quito, 8)
Els alumnes de l’escola L’Esperança i els 
usuaris i usuàries de l’Espai de la Gent 
Gran es troben per compartir nadales, 
poesies i experiències nadalenques.
Organitza: CC Baró de Viver i EGG Baró 
de Viver

Dinar de Nadal 
de la Gent Gran

Dimecres 18 de desembre 
a les 14 h
Espai de la Gent Gran de Baró de Viver 
(c. de Quito, 8)
Dinar de germanor entre la gent gran del 
barri amb activitats diverses, com el bingo 
musical nadalenc, l’arbre dels desitjos i 
música bailonga!
Organitza: CC Baró de Viver i EGG Baró 
de Viver

Danses i botigues

Dijous 19 de desembre 
a les 18 h
Carrers del barri de Baró de Viver
Les ballarines i ballarins entraran en diàleg 
amb els diferents comerços utilitzant 
com a vehicle la corporalitat i el ritme. 
És un espectacle itinerant, interactiu i 
participatiu. 
Organitza: Districte de Sant Andreu 
i Comerciants de Baró de Viver

Festa de Nadal

Divendres 20 de desembre 
a les 18 h
Centre Cívic de Baró de Viver 
(c. de Quito, 8)
Arriba el Nadal i ho volem celebrar amb 
una festa plena de decoració, música, 
dansa i moltes sorpreses. Hi podrem 
veure la Mostra de Tallers del Centre Cívic, 
farem cagar el tió, gaudirem d’una gran 
xocolatada i rebrem la visita del Pare Noel. 
Vine i omple’t d’esperit nadalenc!
Organitza: Nova Comissió de Festes 
de Baró de Viver i CC Baró de Viver



BON PASTOR
Primeres passes

Dijous 5 de desembre 
a les 18 h
Biblioteca Bon Pastor (c. d’Estadella, 64)
Solstici d’hivern, conte per a públic 
familiar.
Organitza: Biblioteca Bon Pastor

Taller de cuina 
econòmica i saludable 
de Nadal

Dilluns 9 i 16 de desembre 
a les 10.30 h
Casal de Gent Gran de Bon Pastor 
(c. d’Alfarràs 30-38)
Tallers de receptes saludables i 
econòmiques pròpies de Nadal, on també 
aprendrem a emplatar amb gràcia per 
sorprendre els nostres convidats.
Organitza: CGG Bon Pastor 

Taller d’emocions

Dimarts 10 i 17 de desembre 
a les 10.30 h
Casal de Gent Gran de Bon Pastor 
(c. d’Alfarràs 30-38)
Amb l’arribada del Nadal, les emocions 
afloren més intenses que mai. Amb aquest 
taller aprendrem a gestionar-les sense 
haver de negar-les, així com a posar nom 
a cadascuna d’aquestes emocions que 
podem sentir.
Organitza: CGG Bon Pastor 

Taller de manualitats 
nadalenques

Dimarts 10 i 17 de desembre 
a les 17 h
Casal de Gent Gran de Bon Pastor 
(c. d’Alfarràs 30-38)
Aprenem a fer manualitats nadalenques 
que ens podrem endur a casa i, alhora, 
ens faran treballar la motricitat de les 
mans, així com la creativitat i l’atenció.
Organitza: CGG Bon Pastor. 

Espectacle Familiar 
“Hamelí”

Dimecres 11 de desembre 
a les 17.30 h
Centre Cívic Bon Pastor 
(pl. de Robert Gerhard, 3)
Hamelí, explica la misteriosa desgràcia 
d’una vila que ben bé podria ser la teva, on 
conviuen tots els veïns i veïnes, amb les 
seves alegries i discòrdies, però un fet farà 
que la seva convivència es vegi alterada 
de forma dramàtica, la població és envaïda 
per una plaga de rates, però ningú sap 
d’on han vingut, o potser és que no han 
vingut d’enlloc. I si sempre han estat allí?
Organitza: Centre Cívic Bon Pastor i la 
xarxa de serveis, equipaments i entitats 
de Bon Pastor

Nadal Chroma Key

Dilluns 23 de desembre 
a les 18 h
Plaça de Baró de Viver
A través de la tecnologia chroma key
ens podrem fer unes fotografies ben 
peculiars i en directe, i de fons de la 
fotografia, botigues del nostre barri, la 
imatge de Nadal de la ciutat de Barcelona 
i altres elements, i al centre de la pantalla 
nosaltres com a protagonistes. És una 
activitat estàtica però que parteix de la 
itinerància per a la recerca d’elements. 
Organitza: Districte de Sant Andreu i 
Comerciants de Baró de Viver

Casal de Nadal

23, 27 i 30 de desembre 
i 2, 3 i 4 de gener 
de les 17.30 a les 19.30 h
CC Baró de Viver (c. de Quito, 8-10) 
Si no saps què fer durant les fredes tardes 
de Nadal, vine al centre cívic! Hi trobaràs 
tallers de manualitats, contacontes, 
música, jocs i molt més!
Organitza: CC Baró de Viver

Bústia reial

Del 27 de desembre 
al 5 de gener
Centre Cívic Baró de Viver
Vine a enviar la teva carta als Reis a les 
bústies que han deixat al teu barri!
Organitza: Districte de Sant Andreu 

Festa de Cap d’Any 
infantil

Dimarts 31 de desembre 
a les 11.30 h
Plaça del Centre Cívic de Baró de Viver
Reserveu l’última pàgina de la vostra 
agenda del 2019 per acomiadar-nos 
totes juntes de l’últim dia d’aquest any. 
Campanades  i  xocolatada, enguany, amb 
l’espectacle de rumba tradicional catalana 
de Landry, el rumbero amb cançons 
pròpies i versions per acabar l’any. 
Organitza: CC Baró de Viver i Nova 
Comissió de Festes Baró de Viver

Cavalcada dels Reis

Diumenge 5 de gener 
a les 17.30 h
Inici i final al carrer de Quito, 
al costat del CC Baró de Viver
Recorregut pels carrers de Quito, Ciutat 
d’Assumpció, Clariana, Tiana, Campins, 
Ciutat d’Assumpció, passeig de Santa 
Coloma, Tiana i Quito. L’ entrega de cartes 
als Reis es farà dins del centre cívic 
de 19 a 21 h.
Organitza: Nova Comissió de Festes Baró 
de Viver i CC Baró de Viver



Recull i juga Nadal!

Divendres 20 de desembre 
a les 17.30 h
Centre Cívic Bon Pastor 
(pl. de Robert Gerhard, 3)
Activitat infantil on diversos equipaments 
i entitats del barri organitzen espais de joc 
i divertides activitats per a tots els nens i 
nenes del barri. Amb espectacle final on 
tothom podrà fer cagar el tió!
Organitza: Centre Cívic Bon Pastor i la 
xarxa de serveis, equipaments i entitats 
de Bon Pastor

“Náufrago en la ciudad”

Divendres 20 de desembre 
a les 19 h
Biblioteca Bon Pastor (c. d’Estadella, 64)
Presentació del llibre Náufrago en la 
ciudad de l’escriptor Jesús Vera. 
Organitza: Biblioteca Bon Pastor

Tió gegant

Dilluns 23 de desembre 
a les 17 h
Carrer de Sant Adrià entre el metro 
i el mercat
Vine a picar el tió i emporta’t el teu regal. 
Per a nens de fins a 9 anys. 
Organitza: Associació de Comerciants 
del Bon Pastor

Casalet de Nadal

23, 27 i 30 de desembre
i 2, 3 i 4 de gener
de les 17.30 a les 19.30 h
Casal de Bon Pastor (pg. de Mollerussa, 1)
Si no saps què fer durant les fredes tardes 
de Nadal, vine al centre cívic! Hi trobaràs 
tallers de manualitats, contacontes, 
música, jocs i molt més!
Inscripció presencial a la Ciberaula 
del Casal de Bon Pastor. Passeig de 
Mollerussa, 1. De dilluns a divendres 
de 16 a 20 h.

Bústia reial

Del 27 de desembre 
al 5 de gener
Centre Cívic Bon Pastor 
(pl. de Robert Gerhard, 3)
Vine a enviar la teva carta als Reis a les 
bústies que han deixat al teu barri!
Organitza: Districte de Sant Andreu 

Espectacle i taller de circ

Divendres 3 de gener 
de les 11 a les 13.30 h
Carrers del Bon Pastor
Amb el circ podrem aprendre habilitats 
psicomotrius a través de tot un seguit 
de jocs; alguns inclouran elements 
de botigues, com poden ser estris de 
cuina, elements de decoració de la 
llar, decoracions nadalenques. Amb la 
implicació de les botigueres i botiguers 
passarem una estona d’allò més divertida i 
aprendrem sobre el teixit comercial del barri. 
Organitza: Districte de Sant Andreu, 
amb la col·laboració d’Associació de 
Comerciants del Bon Pastor 

Visita del patge reial

Divendres 3 de gener 
a les 18.30 h
Biblioteca Bon Pastor (c. d’Estadella, 64)
Coneix el patge reial i entrega-li la carta 
per als Reis. 
Organitza: Biblioteca Bon Pastor

Cavalcada dels Reis

Diumenge 5 de gener 
des de les 17 h
Els Reis aniran a la residència de gent 
gran Bon Pastor (c. d’Augusto César 
Sandino, 7-9). Allà es farà l’acte d’entrega 
de les claus, el pa i la sal. A les 17.30 h, les 
carrosses sortiran des de la Maquinista 
amb el recorregut següent: Sao Paulo, 
Lima, Sas, Enric Sanchis, Santander, 
Llinars i Sant Adrià –davant del mercat–, 
on es farà l’entrega de les cartes als Reis. 
Si plou aquesta entrega es farà al Centre 
Cívic Bon Pastor.
Organitza: Comissió de Festes Bon Pastor 
amb la col·laboració de les entitats del barri

EL CONGRÉS 
I ELS INDIANS
Taller de manualitats 
en família

Dijous 12 de desembre 
a les 17.30 h
Centre Cívic Can Clariana Cultural 
(c. de Felip II, 222)
Vestim Can Clariana de Nadal! 
Participa en la decoració de Nadal de 
l’entrada del centre. 
Organitza: CC Can Clariana Cultural

Xerrada: la Cavalcada 
de Reis de Barcelona i 
del Congrés i els Indians

Dijous 19 de desembre 
a les 19.30 h
Centre Cívic Can Clariana Cultural 
(c. de Felip II, 222)
Veurem com ha evolucionat la desfilada, 
les carrosses i els intèrprets dels Reis 
Mags, especialment el rei Baltasar. 
Paral·lelament, coneixerem la història de 
la cavalcada al Congrés-Indians, des de 
la primera desfilada fins a l’actualitat. A 
càrrec de Ricard Fernández i Valentí.
Organitza: Arxiu Històric de l’Associació 
de Veïns Congrés-Indians 



NAVAS
“Una comunidad 
de escándalo”

Divendres 13 de desembre 
a les 16 h
Casal de Gent Gran de Navas 
(c. de Capella, 14)
Representació teatral a càrrec del grup del 
Casal de Gent Gran per passar una estona 
divertida. 
Organitza: CGG Navas

Festival de poesia 
de santa Llúcia

Divendres 13 de desembre 
a les 17.15 h
Casal de Gent Gran de Navas 
(c. de Capella, 14)
Ronda de poemes combinats i amb 
diferents autors. Ronda final de poemes 
d’escriptors de renom i d’usuaris del 
CGG Navas. 
Organitza: CGG Navas

Encesa dels llums 
del pessebre 
i actuació coral

Diumenge 15 de desembre 
a les 11 h
Casal de Gent Gran de Navas 
(c. de Capella, 14)
Encendrem els llums del pessebre i de 
l’arbre de Nadal, acompanyats de les 
nadales que cantaran el grup de coral 
del Casal de Gent Gran. 
Organitza: Grup d’aquarel·la i grup 
de manualitats i pintura en roba del 
CGG Navas

Nadal al ritme del Cor 
Coral·lí

Divendres 20 de desembre 
a les 19 h
Centre Cívic Can Clariana Cultural 
(c. de Felip II, 222)
El Cor Coral·lí interpretarà nadales 
tradicionals i angleses juntament amb 
temes d’ara i sempre. Cal reserva prèvia 
amb un màxim de 4 entrades per persona. 
Organitza: CC Can Clariana Cultural

Al Nadal i al nostre 
barri, gòspel de 
proximitat!

Dissabte 21 de desembre 
a les 11 i a les 13.30 h
Carrers del barri del Congrés i els Indians
Implicant a les botigueres i botiguers de 
cada barri, un cor de gòspel professional 
representarà unes peces ben conegudes. 
Caldrà fer un treball previ musical amb les 
i els comerciants que hi vulguin participar, 
i les seves famílies i amigues, i els concerts 
seran al carrer. 
Organitza: Districte de Sant Andreu amb 
la col·laboració de la Unió de Botigues de 
Congrés – Indians

Festa del Nadal

Dissabte 21 de desembre 
a les 11 i a les 18 h 
Casal de Barri del Congrés i els Indians 
(c. de la Manígua, 25-35)
Celebració del Nadal amb entitats del 
Casal, obert a tots els usuaris i usuàries. A 
les 11, hi haurà dansa spin, un espectacle 
de dansa infantil. A les 18, tindrem Varietés, 
un espectacle de gags musicals.
Organitza: Casal de Barri Congrés-Indians

Fem cagar el tió

Diumenge 22 de desembre 
a les 10 h
Plaça del Congrés
Es farà cagar el tió i se sortejarà el premi 
infantil de la ruta del parany i de la cistella 
de Nadal. 
Organitza: Unió de Botiguers 
de Congrés - Indians

Bústia reial

Del 27 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 al teu barri!
Organitza: Districte de Sant Andreu 

Cavalcada de Reis 
de Congrés - Indians

Diumenge 5 de gener 
a les 18 h
Sortida des del Centre Cívic Can Clariana 
Cultural fins a l’església de Sant Pius X
Cavalcada de Reis amb un recorregut 
pel barri i recollida de cartes.
Organitza: Vocalia de Festes de 
l’AVV Congrés - Indians

Organitza: Casal de Barri Congrés-Indians

de Congrés - Indians

Concert de Nadal

Diumenge 15 de desembre 
a les 11 h
Casal de Gent Gran de Navas 
(c. de Capella, 14)
Concert nadalenc a càrrec de la Banda 
Simfònica de Barcelona. Aforament limitat. 
Organitza: Banda Simfònica de Barcelona

Gran ball de Nadal

Dilluns 16 de desembre 
a les 16.30 h
Casal de Gent Gran de Navas 
(c. de Capella, 14)
Ball amb música en viu a càrrec del músic 
Emilio Hernández. A la mitja part es 
repartiran polvorons i beguda per donar la 
benvinguda a les festes de Nadal. 
Organitza: CGG Navas

Tió solidari

Dijous 19 de desembre 
a les 18 h
Centre Cívic Navas 
(ptge. Doctor Torent, 1)
Les noies i els nois de La Minúscula ens 
han portat una tiona amb regals per a 
tots els infants del barri de Navas! Aquest 
espectacle forma part del Tió solidari la 
recaptació de l’espectacle és destinarà a 
l’organització Pallapupas, que treballa a 
través del teatre i l’humor, transformant 
una experiència traumàtica en hospitals 
en un record positiu, perquè fins i tot 
en moments difícils, hi ha cabuda per a 
l’humor. Preu de l’entrada: 3,50 €. 
Organitza: Associació de Veïns i 
Veïnes del barri de Navas



LA SAGRERA
Contacontes infantil

Dijous 12 de desembre 
a les 18 h
Biblioteca La Sagrera – Marina Clotet 
(c. del Camp del Ferro, 1-3)
Adreçat a infants a partir de 3 anys. A 
càrrec de Núria Clemares. 
Organitza: Biblioteca La Sagrera – 
Marina Clotet

Concert de desembre

Divendres 13 de desembre 
a les 19 h
Centre Cívic La Sagrera 
(c. de Martí Molins, 29)
Raquel Lúa és una compositora 
barcelonina que presenta un projecte 
delicat i potent. La veu melismàtica i les 
lletres poètiques carregades de literatura 
són les que caracteritzen el seu estil, i les 
harmonies et faran viatjar per l’arrel de 
cada gènere musical. Entrada lliure fins a 
omplir aforament. 
Organitza: CC La Sagrera

Fem cagar el tió

Dilluns 16 de desembre 
a les 16.45 h
Davant de l’escola El Sagrer 
(C. de Costa Rica – plaça 
de la Hispano Suïssa)
Activitat típica nadalenca amb la 
participació dels nens del barri que 
picaran amb un basto al tió perquè els 
cagui un regal.
Organitza: Sagrera Activa Associació 
de Comerciants

Pessebre vivent del 
barri de Navas

Diumenge 22 de desembre 
a les 18.30 h
Centre Cívic Navas 
(ptge. Doctor Torent, 1)
El barri de Navas es vesteix de Nadal amb 
la celebració del tradicional pessebre 
vivent.
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes 
del barri de Navas

Joguines imaginàries

Dilluns 23 de desembre 
des de les 11 h
Plaça de Maragall
Sabies que una joguina és un concepte? 
Que hi ha moltes formes de jugar, i que 
una joguina te les pots fer tu mateixa? 
Amb aquest taller aprendrem molts valors 
a través de la construcció de joguines, 
tant reciclades com de nova creació, per 
després regalar-les als comerços del barri.
Organitza: Districte de Sant Andreu, 
amb la col·laboració de l’Eix Maragall 

Visita del Pare Noel

Dilluns 23 
i dimarts 24 de desembre 
de les 11 a les 13.30 h
Carrers de l’Eix Maragall
El Pare Noel i els seus ajudants visitaran les 
botigues associades de l’Eix Maragall, el 
dia 24 recolliran cartes al passeig Maragall 
amb carrer Trinxant
Organitza: Eix Maragall 

Cavalcada de Reis 
de Navas - Clot - 
Camp de l’Arpa

Diumenge 5 de gener 
de 18.45 a 20.30 h
Sortida a la plaça de Ferran Reyes
Recorregut de carrosses pels barris 
del Clot, Camp de l’Arpa i Navas. 
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes 
del barri de Navas

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-ne en família. 
Organitza: Eix Maragall 

Bústia reial

Del 27 de desembre 
al 5 de gener
Centre Cívic Navas 
(ptge. Doctor Torent, 1)
Vine a enviar la teva carta als Reis a les 
bústies que han deixat al teu barri!
Organitza: Districte de Sant Andreu 

Robòtica nadalenca

Dilluns 30 de desembre 
de 18 a 20.30 h
Carrers del barri de Navas
Un arbre de Nadal amb rodes, elements 
variats articulats, molts llums, cinètica 
i tracció. Un Nadal entès d’una forma 
diferent i una mica robotitzat. 
Organitza: Districte de Sant Andreu 
amb la col·laboració de Sagrera Activa 
Associació de Comerciants



Amic invisible

Dilluns 23 de desembre 
a les 18 h
Espai Jove Garcilaso (c. de Garcilaso, 103)
Taller per a crear un regal amb material 
reciclat per a l’amic invisible.
Organitza: Intercanviador Jove. 

Màgia i teatre 
amb dues comerciants 
ben especials

Dilluns 23 de desembre 
a les 18 h
Carrers del barri de La Sagrera
Dues comerciants del barri visitaran a una 
selecció de botigues, ningú s’ho esperarà 
però començaran a fer màgia de proximitat 
amb elements de les mateixes botigues; i 
acabaran fent un espectacle de carrer. 
Organitza: Districte de Sant Andreu 
amb la col·laboració de Sagrera Activa 
Associació de Comerciants. 

Bústia reial

Del 27 de desembre 
al 5 de gener
Centre Cívic La Sagrera
Vine a enviar la teva carta als Reis a les 
bústies que han deixat al teu barri!
Organitza: Districte de Sant Andreu 

Festa de Cap d’Any

Dilluns 30 de desembre 
a les 18 h
Espai Jove Garcilaso (c. de Garcilaso, 103)
Vine a celebrar amb nosaltres l’arribada 
del nou any!
Organitza: Intercanviador Jove. 

Recollida de cartes 
a la carpa reial

Dijous 2 de gener 
a les 17 h
Av. Meridiana, 293
Visita del patge reial per tal de fer la 
recollida de les cartes dels nens per als 
Reis d’Orient.
Organitza: Sagrera Activa Associació 
de Comerciants 

Cavalcada de Reis

Diumenge 5 de gener des de 
les 17.30 a les 20 h
Recorregut per Sant Andreu i La Sagrera
Cavalcada de reis, animacions a la plaça 
estació de Sant Andreu, a la plaça Orfila 
i a la plaça Masadas. Recorregut: plaça 
Orfila - Torres i Bages - Palomar - Gran de 
Sant Andreu - Gran de la Sagrera - plaça 
Masadas
17.30 h Arribada del Reis a la plaça Estació
20.00 h Castell pirotècnic a la plaça 
Masadas per acomiadar els Reis.
Organitza: Comissió de Festes de Sant 
Andreu, Comissió de Festes de La 
Sagrera i Districte de Sant Andreu.

Patge reial

De dimarts 17 a dijous 19 
de desembre a les 16 h
Escola El Sagrer, Escola Nostra Senyora 
dels Àngels, Escola Congrés - Indians
El Patge dels Reis d’Orient anirà a la sortida 
de les escoles per repartir cartes als 
infants per tal que les facin arribar a ses 
Majestats. 
Organitza: Sagrera Activa Associació de 
Comerciants

Cantada de nadales 
i encesa del pessebre

Divendres 20 de desembre 
a les 16.30 h
Casal de Gent Gran La Palmera 
(c. d’Olesa, 41)
Cantada de nadales del taller de coral i del 
taller de francès, i actuació del taller de 
guitarra. En acabar, es farà la presentació 
del pessebre d’aquest any.
Organitza: CGG La Palmera

Festa de Nadal

Divendres 20 de desembre 
a les 17.30 h
Espai Jove Garcilaso (c. de Garcilaso, 103)
Mostra dels projectes que s’han fet al llarg 
d’aquest trimestre, entre ells els espots de 
la Tardor Solidària. A més a més, es farà el 
concurs “Tu garci me suena”.
Organitza: EJ Garcilaso i Servei de 
Dinamització Juvenil.

SANT ANDREU
Ombres del barri!

Divendres 13 de desembre 
a les 17.30 h
Centre Cívic Sant Andreu 
(c. Gran de Sant Andreu, 111)
Taller-espectacle, una proposta de 
creació col·lectiva per a tothom que 
vulgui apropar-s’hi i participar-hi. 
Imaginem, dibuixem i plasmem el barri en 
un gran paper i després mirem com les 
nostres creacions prenen vida amb un toc 
de llum i moviment. 
La projecció es farà a les 20 h.
Organitza: Gecko con botes

Pessebre de Can Galta

Divendres 13 de desembre 
a les 18 h
Centre Municipal del Cultura Popular de 
Sant Andreu (c. d’Arquimedes, 30)
Presentació del pessebre d’enguany i 
encesa de llums.
Organitza: CMCP Sant Andreu

concurs “Tu garci me suena”.
Organitza: EJ Garcilaso i Servei de 
Dinamització Juvenil.



Representant les 
botigues, collage 
de Nadal

Dissabte 14 de desembre 
a les 18 h
Carrer Gran de Sant Andreu 
amb Joan Torras
Realització de collage individual per 
acabar en una posada en escena 
col·lectiva. Primer haurem de fer 
fotografies d’aparadors i botigues que 
ens agradin del nostre barri, haurem 
d’entrar i demanar elements el paper i/o 
tela; i podrem fer el nostra pròpia botiga, 
o barreja de botigues a mode collage, 
per després posar-ho en un gran mural 
que representarà el teixit comercial i de 
proximitat del nostre barri.
Organitza: Districte de Sant Andreu amb 
la col·laboració de Sant Andreu Nord 
Comerç

Dansa al carrer

Dissabte 14 de desembre 
al matí
Carrer Gran de Sant Andreu, 
entre Malats i Dublín
Diferents aparadors de l'Eix de Sant 
Andreu cobraran vida per un dia, a 
moviment de la dansa. Segueix els 
aparadors movibles, tot fent un passeig 
per la nostra zona comercial.
Organitza: Eix Comercial de Sant Andreu

Visita del Pare Noel

Del 16 al 24 de desembre 
de 17.30 a 20 h
Rambla de l’Onze de Setembre i carrers 
de Santa Coloma, Segre, Borriana, Doctor 
Santponç, Ramon Batlle i Josep Soldevila.
El Pare Noel visitarà totes les botigues asso-
ciades i repartirà caramels a grans i petits.
Organitza: Associació de Comerciants 
Onze de Setembre

Taller de guarniments 
de Nadal

Dimarts 17 de desembre 
a les 17.30 h
Centre Municipal del Cultura Popular 
de Sant Andreu (c. d’Arquimedes, 30)
Aprèn a construir objectes per guarnir casa 
teva per Nadal.
Organitza: CMCP Sant Andreu

Recital poètic de Nadal

Dimecres 18 de desembre 
a les 18.30 h
Centre Cívic Sant Andreu 
(c. Gran de Sant Andreu, 111)
A càrrec del grup del poesia Constància. 
Organitza: CC Sant Andreu

Xerrada – taller: 
Taula de festa

Dimecres 18 de desembre 
a les 19 h
Centre Municipal de Cultura Popular de 
Sant Andreu (c. d’Arquimedes, 30)
Taller de cuina i xerrada sobre les 
tradicions nadalenques a casa nostra.
Organitza: CMCP Sant Andreu

Concert de nadales 
“Amics per sempre”

Dijous 19 de desembre 
a les 11 h
Casal de Gent Gran Bascònia 
(c. de Bascònia, 42)
Organitza: CGG Bascònia

Karaoke de nadales

Dijous 19 de desembre 
a les 17.30 h
Centre Municipal de Cultura Popular 
de Sant Andreu (c. d’Arquimedes, 30)
Vine a cantar amb nosaltres en aquesta 
tarda de karaoke nadalenc!
Organitza: CMCP Sant Andreu

Acte sobre el Nadal

Divendres 20 de desembre 
a les 18 h
Plaça d’Orfila
Organitza: Parròquia de Sant Andreu de 
Palomar – Comissió de Pastoral Obrera

Taller de còctels de festa

Divendres 20 de desembre 
a les 19 h
Centre Municipal de Cultura Popular 
de Sant Andreu (c. d’Arquimedes, 30)
Aprenem a fer còctels molt i molt festius 
per gaudir-ne especialment a les nostres 
celebracions nadalenques. Cal inscripció 
prèvia. Preu: 10 €.
Organitza: CMCP Sant Andreu

Planetari

Dissabte 21 i 
diumenge 22 de desembre 
de les 11 a les 20 h
Plaça de les Dones de la Motor Ibèrica
Organitza: Sant Andreu Nord Comerç

El trenet del comerç

Del 21 de desembre 
al 4 de gener, d’11 a 14 
i de 17 a 20.30 h 
Parada a la rambla de Fabra i Puig 
amb Neopàtria
Aquest any, torna el Trenet del Comerç 
amb més força que mai! Com sempre 
però amb novetats. El preu del viatge és 
d’1 € per als adults i 0,50 € per als petits. A 
les botigues associades a l'Eix Comercial, 
trobareu uns vals de descompte amb 
una reducció del 50% en el bitllet adult i 
un nen gratuït! Una autèntica delícia per 
passar un Nadal diferent dels nostres 
carrers tot fent un passeig per la zona 
comercial. Què...? Us hi animeu?
Organitza: Eix Comercial Sant Andreu 

per la nostra zona comercial.
Organitza: Eix Comercial de Sant Andreu



Fem cagar al Tió

Dilluns 21 de desembre 
de les 10 a les 14 h
Plaça del Comerç
Vine a picar el tió i recull els primers regals 
del Nadal!
Organitza: AVV de Sant Andreu 
de Palomar 

Ball de Nadal

Dilluns 23 de desembre 
a les 16.30 h
Casal de Gent Gran Mossèn Clapés 
(c. Gran de Sant Andreu, 467)
Ball amb música en viu gratuïta. Compra 
opcional anticipada de tiquets per a 
consumició, assortiment de torrons i regal 
sorpresa a 2,50 €.
Organitza: CGG Mossèn Clapés 

Bústia reial

Del 27 de desembre 
al 5 de gener
Centre Cívic Sant Andreu 
(c. Gran de Sant Andreu, 111)
Vine a enviar la teva carta als Reis a les 
bústies que han deixat al teu barri!
Organitza: Districte de Sant Andreu 

Taller de fanalets 
de Reis

Dijous 2 i divendres 3 
de gener a les 17.30 h
Activitat familiar de construcció de 
fanalets per anar a rebre Ses Majestats 
els Reis de l’Orient.
Organitza: Centre Municipal de Cultura 
Popular de Sant Andreu

Haima reial

Del dijous 2 al dissabte 4 
de gener d’11 a 14 i de 17 a 20 h 
Torna la màgia dels Reis Mags a la plaça 
del Comerç, els dies 2, 3 i 4 de gener. 
Tornarem a trobar la magnífica haima 
reial, una autèntica joia ambientada en 
l’orient llunyà que us deixarà bocabadats. 
Els patges esperen impacients l’arribada 
de les cartes dels nens i nenes de Sant 
Andreu amb els seus desitjos, regals 
i bones intencions. Aquest any, no 
perdis l’oportunitat de gaudir d’aquesta 
experiència plena de màgia i misteri.
Organitza: Eix Comercial de Sant Andreu

Nadal a ritme de swing

Dissabte 4 de gener 
de les 11 a les 13.30 h
Carrer Gran de Sant Andreu
Ballades de dansa davant de botigues de 
barri per tal d’oferir un reconeixement i 
homenatge als diferents comerços del 
districte. 
Organitza: Districte de Sant Andreu amb 
la col·laboració de l’Eix Comercial Sant 
Andreu

Nadal a ritme de barri

Dissabte 4 de gener 
de les 18 a les 20.30 h
Rambla de l’Onze de Setembre i carrers 
propers
Dansa claqué, elements de percussió i 
bona música donaran molt de ritme als 
barris per a l’etapa de Nadal. En el taller 
aprendrem ritmes convidant a participar 
les i els comerciants i tot acabarà en un 
espectacle rítmic amb dansa. 
Organitza: Districte de Sant Andreu 
amb la col·laboració de l’Associació de 
Comerciants Onze de Setembre.

Cavalcada de Reis

Diumenge 5 de gener 
de les 17 a les 20 h
Recorregut per Sant Andreu i La Sagrera
Cavalcada de reis. Des de les 17 h,  
animacions a la plaça Estació de Sant 
Andreu, a la plaça Orfila i a la plaça 
Masadas. Recorregut: plaça Orfila - Torres 
i Bages - Palomar - Gran de Sant Andreu - 
Gran de la Sagrera - plaça Masadas
17.30 h Arribada del Reis a la plaça Estació
20 h A la plaça Masadas, la geganta de la 
Sagrera, “la Sagrerina”, donarà les claus 
als reis perquè pugin repartir les joguines 
a totes les cases. Castell pirotècnic a la 
plaça Masadas per acomiadar els Reis.
Organitza: Comissió de Festes de Sant 
Andreu, Comissió de Festes de La Sagrera 
i Districte de Sant Andreu. 

A LA FÀBRICA DELS REIS TOTES LES PECES SÓN IMPORTANTS
Totes les joguines que es construeixen a la Fàbrica es faran 
a partir de peces màgiques molt diverses, que encaixen 
gràcies a l’energia de la imaginació dels infants i de les seves 
ganes de jugar.
Les peces que formen les joguines són totes diferents, són 
complementàries, i s’ajunten les unes amb les altres. Com 
una gran abraçada. Quan moltes peces s’abracen i reben 
l’energia dels somnis, es converteixen en les joguines que els 
nens i nenes de Sant Andreu rebran a casa seva la Nit i el Dia 
de Reis.

L’ENERGIA DELS SOMNIS FA QUE TOT SIGUI POSSIBLE!
Organitza: Districte de Sant Andreu

Missa cantada per 
l’Orfeó La Lira

Diumenge 12 de gener 
a les 10 h
Espai de la Gent Gran de Baró de Viver
Els alumnes de l’escola L’Esperança i els 
usuaris i usuàries de l’Espai de la Gent 
Gran es troben per compartir nadales, 
poesies i experiències nadalenques.
Organitza: CC Baró de Viver i EG Baró 
de Viver

27, 28, 29 i 30 de desembre 
i 2, 3 i 4 de gener, de 17 a 21 h
Recinte Fabra i Coats

Fàbrica dels Reis d’Orient

LA INVENTORA
DE JOGUINES

Missa cantada per 



TRINITAT VELLA
Contes de comerç, 
Nadal al territori

Dissabte 14 de desembre 
a les 11 h
Pl. de la Trinitat i carrers del voltant
Contes adaptats que ens parlaran de 
carrers, botigueres i botiguers del nostre 
barri. Espectacle itinerant amb suport 
d’elements visuals que aportaran llum, 
escenografia i emocions; un apropament 
sensible al nostre entorn més immediat i un 
acte d’empatia a través de les narracions, 
contes que seran també participatius i ens 
faran posar-nos en la pell de l’altre.
Organitza: Districte de Sant Andreu 
amb la col·laboració de l’Associació de 
Comerciants de la Trinitat Vella

Concert de Nadal

Diumenge 15 de desembre 
a les 18 h
Parròquia Santíssima Trinitat 
(c. del Turó de la Trinitat, 30)
Gran concert de cant coral a càrrec de les 
corals El Somni, Ca l’Isidret i Casal de Sant 
Martí, a més de l’Orfeó Nou Barris.
Organitza: Federació Catalana d’Entitats 
Corals

Taller de cuina de Nadal

Dimarts 17 de desembre 
a les 19 h
Centre Cívic Trinitat Vella – 
Espai Foradada (c. de la Foradada, 36)
A qui no li agrada sorprendre els seus 
convidats? En aquestes dates tan especials 
quedaràs la mar de bé amb la proposta 
que et portem. Amb un pressupost 
assequible descobrirem que podem fer 
exquisideses que agradaran a tothom. 
Preu: 6,43 + 5 € pels ingredients.
Organitza: CC Trinitat Vella

Pessebre vivent infantil

Divendres 20 de desembre 
a les 18 h
Centre Cívic Trinitat Vella – 
Espai Via Barcino (Via de Bàrcino, 75)
Vols ser un o una de les protagonistes del 
pessebre vivent de la Trini? T’ho passaràs 
pipa! Vine i apunta-t’hi! Fes la inscripció 
del 9 al 13 de desembre de forma 
presencial al Centre Cívic. 
Organitza: Associació Flamenca de la 
Trinitat Vella

Fem cagar el tió 
a la Trinitat Vella

Dissabte 21 de desembre 
a les 11.30 h
Plaça de la Trinitat
Celebració del tió de Nadal al barri de la 
Trinitat Vella. Fes cagar el tió i emporta’t 
una sorpresa!
Organitza: Comissió de Festes de la 
Trinitat Vella, Coordinadora de Trinitat 
Vella, CC Trinitat Vella, La Jarra Azul, 
Gegants i Capgrossos de Trinitat Vella 
i Maletas Viejas.

Rua del Pare Noel 
de la Trinitat Vella

Dissabte 21 de desembre 
a les 18 h
Inici i final a la plaça de la Trinitat
Celebració de la Rua del Pare Noel de la 
Trinitat Vella pels carrers del barri. Al final, 
es podrà entregar la carta i tothom podrà 
fer-se fotos amb el Pare Noel.
Organitza: Comissió de Festes de 
la Trinitat Vella i CC Trinitat Vella. Hi 
col·labora la resta d’entitats del barri. 

Bústia reial

Del 27 de desembre 
al 5 de gener
Centre Cívic Trinitat Vella – Espai 
Foradada (c. de la Foradada, 36)
Vine a enviar la teva carta als Reis a les 
bústies que han deixat al teu barri!
Organitza: Districte de Sant Andreu 

Cap d’any 
al CC de Trinitat Vella

Dilluns 30 de desembre 
a les 12 h
Centre Cívic Trinitat Vella – Espai 
Foradada (c. de la Foradada, 36)
El cap d’any ha de ser una festassa i al 
Cívic ho sabem! Per això us hem preparat 
aquest pla per a aquest dia tan especial! 
Vine al cívic i prepara’t per acomiadar l’any 
amb les 12 crispetes de la sort, i sobretot 
per ballar i cantar!
Organitza: CC Trinitat Vella

Cavalcada dels Reis 
de la Trinitat Vella

Diumenge 5 de gener 
a les 18.30 h
Inici a la Casa de l’Aigua i final a la plaça 
de la Trinitat
Celebració de la Cavalcada de Reis al 
barri de la Trinitat Vella, en la qual es 
realitzarà una recorregut pels carrers del 
barri i finalitzarà a la plaça de la Trinitat, 
on els infants podran entregar la carta 
i fer-se fotografies amb els tres Reis 
d’Orient. 
Organitza: Comissió de Festes de 
Trinitat Vella


