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Per Nadal,  
gaudeix de la 
cultura popular!
Un any més, teniu davant vostre el programa d’actes de cultura 
popular del Nadal a Barcelona. Es tracta d’un recull on, per sobre de 
tot, hi destaca la feina feta des de desenes d’entitats que conformen 
el teixit associatiu de molts dels nostres barris. Són dies en què 
els veïns i veïnes baixen al centre cívic, al teatre, al casal de barri, 

a l’escola, a la parròquia o a la Casa de la Festa i fan el pessebre, 
interpreten personatges del pessebre vivent, assagen Nadales 
i representen les històries dels Pastorets.

I aquesta és una de les màgies d’aquestes dates. El fet de poder 
veure la feina que durant els darrers mesos s’ha anat gestant per 
part de milers de persones anònimes que ens fan gaudir de les 
tradicions més nostrades. 

A més, enguany tornarem a tenir el Pessebre tradicional de Barcelona, 
que es fa al pati del Museu Frederic Marès. Aquesta vegada se’ns 
presenta enmig d’una vall del Pirineu. Segur que n’heu vist alguna!

No deixeu que us ho expliquin i enamoreu-vos del Cant de la Sibil·la, 
passegeu pels pessebres vivents, divertiu-vos amb els Pastorets 
i admireu els pessebres. Gaudiu-ne!



P E S S E B R E S Per Nadal, Barcelona 
s’omple de pessebresPessebre tradicional 

de Barcelona al  
Museu Frederic Marès
Del 26 de novembre al 8 de gener
De dimarts a dissabte, de 10 a 19 h  
Diumenges i festius, d’11 a 20 h  
Dilluns tancat (excepte festius)  
Els dies 25 de desembre i 1 de gener  
el Museu estarà tancat.

Pati del Museu Frederic Marès  
(plaça de Sant Iu, 5)

Pessebre d’estil tradicional que enguany 
s’emmarca en una vall del Pirineu català. 
En aquest entorn idíl·lic amb muntanyes, 
valls i llogarets es despleguen desenes 
d’elements representatius de la vegetació, 
els pobles, els costums propis, l’agricultura 
i la ramaderia de la zona. Això porta les 
figures a viure en un entorn que reconeixem 
com a proper i que forma part de l’imaginari 
col·lectiu. 

En aquesta ocasió es podran veure escenes 
tradicionals com el Naixement, l’Anunciació 
als pastors o la Cavalcada dels Reis d’Orient, 
però també altres escenes populars i, fins 
i tot, extretes d’algun conte tradicional. 
El pessebre és obra de l’Associació de 
Pessebristes de Barcelona.

A més, el guarniment floral del pessebre 
compta amb la col·laboració de la Casa 
dels Oficis de l’Espectacle en viu de 
Barcelona Activa, un projecte de formació 
de joves en l’àmbit de l’espectacle amb una 
especialització en la decoració amb art floral.

Programa d’actes a l’entorn del pessebre

Inauguració
Divendres 25 de novembre, a les 18 h

Cantada de nadales al pla de la Seu
Diumenge 18 de desembre, entre les 11 i les 13 h

CIUTAT VELLA

Basílica de la Mare 
de Déu de la Mercè
Del 24 de desembre al 6 de gener
De dilluns a diumenge,  
de 9 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h
Carrer de la Mercè, 1

Basílica de Santa Maria 
del Mar
Del 8 de desembre al 6 de gener
De dilluns a diumenge,  
de 18 a 20.30 h
Plaça de Santa Maria, 1

Basílica de Santa Maria 
del Pi
Del 18 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a dissabte,  
de 9.30 a 11 h i de 18 a 20 h
Diumenge i festius, de 9.30 a 13 h
Plaça del Pi, 7

La Casa dels Entremesos
Pessebre popular i humorístic
Del 2 de desembre al 2 de febrer
De dimarts a dissabte,  
de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Diumenge i festius, d’11 a 14 h
Dilluns tancat
Plaça de les Beates, 2
Ho organitza: Federació d’Entitats 
de Cultura Popular i Tradicional de 
la Barcelona Vella i Associació de 
Pessebristes de Ciutat Vella

La Catedral
Del 26 de novembre al 8 de gener
De dilluns a dissabte,  
de 10 a 13.30 h i de 16.30 a 19.15 h
Diumenge i festius, de 10 a 13 h 
i de 16.30 a 19.15 h
Claustre de la Catedral  
(accés pel carrer del Bisbe)

Centre Sant Pere Apòstol
Del 2 de desembre al 8 de gener
Diumenge 18 de desembre, entre  
les 11 i les 13 h
A càrrec del Secretariat de Corals 
Infantils de Catalunya
De dilluns a dissabte, de 17 a 21 h
Diumenge, tancat
Carrer de Sant Pere més Alt, 25

EIXAMPLE

Basílica de la Sagrada 
Família
Pessebre a l’entrada de  
la cripta
Del 12 de desembre al 10 de gener
De dilluns a diumenge,  
de 10 a 20 h
Carrer de Mallorca, 401
Preu: a determinar
Ho organitza: Associació de 
Pessebristes de Barcelona

Església de Sant Gaietà
Del 24 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a diumenge,  
de 8 a 12 h i de 17 a 18.30 h 
Carrer d’Enric Granados, 6

Mercat de la Concepció
De l’1 de desembre al 9 de gener
Dilluns i dissabte, de 8 a 15 h
De dimarts a divendres,  
de 8 a 20 h
Carrer d’Aragó, 313-317
Ho organitza: Associació de 
Pessebristes de Ciutat Vella

Santuari de Nostra 
Senyora del Sagrat Cor
Del 12 de desembre al 8 de gener
De dilluns a divendres,  
de 7.30 a 13 h i de 17 a 20.30 h
Dissabte, de 10 a 13 h i  
de 17 a 20.30 h
Diumenge, de 10 a 13 h i  
de 18 a 20.30 h
Carrer del Rosselló, 175

Seminari Conciliar 
de Barcelona
Del 13 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a divendres,  
de 8 a 21 h
Dissabte, de 9 a 13 h
Tancat del 24 de desembre a  
l’1 de gener i del 5 al 7 de gener
Carrer de la Diputació, 231

Mercat de Santa Caterina
De l’1 de desembre al 9 de gener
Dilluns, dimecres i dissabte,  
de 7.30 a 15.30 h
Dimarts, dijous i divendres,  
de 7.30 a 20 h
Diumenge tancat
Avinguda de Francesc Cambó, 16
Ho organitza: Associació de 
Pessebristes de Ciutat Vella

Museu Diocesà.  
La Pia Almoina
Diorames i exposició  
«La Carassa i l’alteritat  
al Nadal. Un element festiu  
per conèixer»
Del 25 de novembre al 2 de febrer
L’exposició de la Carassa, a partir 
del 28 de novembre
De dilluns a diumenge,  
de 10 a 18 h
Pla de la Seu, 7
Preu: consulteu museudiocesa.
esglesia.barcelona
Els diorames són cedits per 
l’Associació de Pessebristes 
de Barcelona

Palau Mercader
Del 10 de desembre al 8 de gener
De dilluns a diumenge,  
de 10.30 a 13 h i de 16 a 19 h 
Carrer de Lledó, 11
Ho organitza: Associació de 
Pessebristes de Barcelona

Port Vell
Pessebre al mar, visible 
des del Moll de la Fusta
Del 5 de desembre al 6 de gener

Seu del Districte  
de Ciutat Vella
Del 4 de desembre al 9 de gener
De dilluns a divendres,  
de 8.30 a 18.30 h
Plaça del Bonsuccés, 1
Ho organitza: Associació de 
Pessebristes de Ciutat Vella

https://museudiocesa.esglesia.barcelona/
https://museudiocesa.esglesia.barcelona/


HORTA-GUINARDÓ

El Casalet
Del 13 de desembre al 7 de gener
De dilluns a divendres,  
de 17 a 21 h
Carrer de Francesc Alegre, 19

Parròquia de Sant  
Joan d’Horta
Del 24 de desembre al 8 de gener
De dilluns a dissabte,  
de 19 a 20 h
Diumenge, de 12 a 13 h 
Carrer de Campoamor, 4

Pessebres en moviment
Del 17 al 26 de desembre i  
del 3 al 8 de gener
Rambla de Volart, 99
Visites concertades per a  
grups i famílies a:  
visita@pessebremoviment.com  
o al 689 174 387
Durada de l’activitat: 50 minuts.
Ho organitza: Pessebre en moviment

SANT ANDREU

Centre Municipal  
de Cultura Popular de 
Sant Andreu - Can Galta 
Cremat
Del 17 de desembre al 14 de gener
De dimarts a dissabte,  
de 16.30 a 21.30 h
El 24 i 31 de desembre, i el  
7 de gener, tancat
El 5 de gener, de 10.30 a 13 h
Carrer d’Arquímedes, 30

SANT MARTÍ

Casal de barri  
La Palmera
Del 12 al 23 de desembre
Dilluns, dimecres i divendres,  
de 16 a 20 h
Dimarts i dijous, d’11 a 14 h  
i de 16 a 20 h
Carrer de Duoda, 6-22

Centre Moral i Cultural 
del Poblenou
De l’1 de desembre al 6 de gener
De dilluns a divendres,  
de 9 a 21 h
Dissabte, de 18 a 21 h
Carrer de Pujades, 176-178

SANTS-MONTJUÏC

Parròquia dels Dolors
Del 18 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a dissabte, de 18 a 21 h
Diumenge, de 10 a 14 h
Carrer de Begur, 8

Parròquia de Sant Medir
Del 8 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a divendres,  
de 18.30 a 19 h
Dissabte, de 19.30 a 20 h 
Diumenge i festius, de 10.30 a 11 h
Carrer de la Constitució, 17

LES CORTS

Centre Comercial 
l’Illa Diagonal
Pessebre en moviment
De l’1 de desembre al 6 de gener
De dilluns a dissabte, de 9.30 a 21 h
Avinguda Diagonal, 557
Ho organitza: Pessebre en moviment

Parròquia de Santa  
Maria del Remei
Del 15 de desembre al 29 de gener
De dilluns a divendres,  
de 17.30 a 20.30 h
Dissabte, de 18 a 20.30 h 
Diumenge, de 19 a 21 h
Plaça de la Concòrdia, 1

Parròquia de Sant  
Ramon Nonat
Del 8 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a dissabte,  
de 9 a 12 h i de 18 a 20 h
Avinguda de Sant Ramon Nonat, 1

Reial Monestir de Santa 
Maria de Pedralbes
Del 16 de desembre al 2 de febrer
De dimarts a divendres, de 10 a 14 h
Dissabte i diumenge, de 10 a 17 h
Festius, de 10 a 14 h. Dilluns tancat
Diumenge a partir de les 15 h, 
entrada gratuïta
Baixada del Monestir, 9

SARRIÀ - SANT GERVASI

Centre de Sarrià
De l’1 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a divendres,  
de 10 a 21 h
Caps de setmana i festius,  
de 12 a 21 h
Carrer del Pare Miquel  
de Sarrià, 8

GRÀCIA

Centre Moral i Instructiu 
de Gràcia
Del 2 de desembre al 8 de gener
De dilluns a divendres,  
de 10.30 a 13.30 h i de 16.30 a 21 h
Carrer de Ros de Olano, 9

Can Musons
Pessebre i pessebre de clics
Del 2 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a dissabte,  
de 16.30 a 20.30 h
Diumenge i els dies 6 i 8 de 
desembre, de 10 a 14 h
A partir del 24 de desembre, tancat 
els caps de setmana i festius.
El Pessebre de clics es podrà 
visitar del 13 de desembre 
al 20 de gener.
Carrer de l’Alzina, 9

Oratori de Sant Felip  
Neri de Gràcia
Del 8 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a dissabte,  
d’11.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h
Diumenge i els dies 24 i 31 de 
desembre i 5 de gener,  
d’11.30 a 13.30 h
Festius, tancat.
Carrer del Sol, 8
Ho organitza: Oratori de Sant Felip 
Neri de Gràcia i La Fadrinalla de Gràcia 

Parròquia de Sant  
Joan de Gràcia
Del 12 de desembre al 8 de gener
De dilluns a dissabte,  
de 18.30 a 20 h
Diumenge i festius, de 10 a 14 h
Carrer de la Santa Creu, 2
Ho organitza: Parròquia de Sant Joan 
de Gràcia i Catifaires de Gràcia

La Violeta de Gràcia
Pessebre de clics
Del 9 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a divendres,  
de 9 a 13 h i de 16 a 23 h
Dissabte i diumenge, de 10 a 23 h
Festius, tancat
Carrer de Maspons, 6

Ruta de 
pessebres
Un any més, torna la ruta pessebrística. 

El dimarts 27 de desembre a les 18 h s’organitzaran dues 
rutes simultànies: una a Gràcia i una altra a Ciutat Vella, i el 
dimecres 28 de desembre a les 18 h es repetirà el format. 

Al llarg dels recorreguts es visitaran diversos pessebres 
i s’explicarà el que Joan Amades va escriure sobre les 
tradicions nadalenques. 

Cal inscripció prèvia a
www.joanamades.cat

Inscripció gratuïta fins 
a omplir l’aforament

Ho organitza: Associació Cultural Joan Amades

Parròquia de Sant  
Vicenç de Sarrià
Del 8 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a divendres, de 7.30 a 21 h
Dissabte, de 7.30 a 14 h i de 16 a 21 h
Diumenge i festius, de 9 a 14 h i 
de 17 a 21 h
Carrer del Rector Voltà, 5

mailto:visita%40pessebremoviment.com?subject=
https://www.joanamades.cat


Exposicions i altres 
activitats
Basílica de Santa Maria 
del Pi
Cerimònia de les 9 lliçons i 
Nadales
Diumenge 18 de desembre,  
a les 18 h
Plaça del Pi, 7

La Casa dels Entremesos
De dimarts a dissabte, de 10 a 13 h  
i de 16 a 19 h. Diumenge i festius,  
d’11 a 14 h. Dilluns tancat
Plaça de les Beates, 2

Inauguració del Nadal a la Casa
Dijous 1 de desembre, a les 18 h
Ho organitza: Associació de 
Pessebristes de Ciutat Vella

Recollida de joguines i llibres 
infantils Fem uns Reis bestials
Del 2 de desembre al 4 de gener

Visites teatralitzades
Dissabte 3 de desembre,  
a les 11.15 i les 12.15 h
Preu: 4 €  
(menors de 3 anys, gratuït).

Arribada de l’Esperit de Nadal
Dissabte 10 de desembre, a les 19 h
Ho organitza: Associació de 
Pessebristes de Ciutat Vella

Taller «Decorem l’arbre amb 
origami»
Dimarts 13 de desembre, a les 18 h
Preu: 12 €.  
Activitat pensada per a majors 
de 16 anys.

Xerrada: «Entrem dins del 
pessebre. Un petit univers  
a les teves mans»
A càrrec de fra Valentí Serra, 
de Manresa
Dijous 15 de desembre, a les 20 h
Ho organitza: Associació de Festes 
de la Plaça Nova

Sessió de titelles Conte Nadalenc
Dissabte 17 de desembre,  
a les 11 i les 12 h
Preu: 5 €  
(menors de 3 anys, gratuït).

Can Musons de Gràcia
De dilluns a dissabte, de 16.30  
a 20.30 h. Diumenge i el 6 i 8  
de desembre, de 10 a 14 h  
A partir del 24 de desembre, tancat 
els caps de setmana i festius
Carrer de l’Alzina, 9

Arribada de l’Esperit de Nadal
Divendres 2 de desembre, a les 18 h
Des de la plaça de la Vila de Gràcia 
fins a Can Musons.
Amb la col·laboració de: Associació 
de Pessebristes de Ciutat Vella

Exposició de pessebres de 
diorames i Art i ofici 
del pessebrisme
Del 2 de desembre al 2 de febrer

Festa d’homenatge a la gent gran
Dissabte 17 de desembre,  
a les 17.30 h

Conta-contes: «Cartes, carbons i 
estels voladors. L’espectacle de les 
Carteres Reials»
Dilluns 19 de desembre, a les 18 h

Centre Artesà 
Tradicionàrius
Travessia de Sant Antoni, 6

Cançons de Nadal valencianes
A càrrec d’Urbàlia Rurana
Divendres 16 de desembre,  
a les 20.30 h
Preu: general, 12 €; anticipada, 10 €; 
Amics del CAT, 6 €. 
Reserva d’entrades a entradium.com

La Taverna de Nadal
A càrrec de Carol Durán, Anaís Falcó 
i Xavi Rota
Dimecres 21 de desembre, a les 21 h
Entrada lliure amb reserva prèvia a 
bardelcat@gmail.com

Lo Misteri de Nadal, 30 anys!
A càrrec de Quico el Célio, el Noi  
i el Mut de Ferreries
Divendres 23 de desembre, a les 
20.30 h 
Preu: general, 12 €; anticipada, 10 €; 
Amics del CAT, 6 €. 
Reserva d’entrades a entradium.com

Nadal essencial
A càrrec de la Cobla Catalana dels 
Sons Essencials
Dijous 29 de desembre, a les 20.30 h 
Preu: general, 12 €; anticipada, 10 €; 
Amics del CAT, 6 €. 
Reserva d’entrades a entradium.com

Centre Municipal de 
Cultura Popular de Sant 
Andreu 
Horari: de dimarts a divendres,  
de 16.30 a 21.30 h
Carrer d’Arquímedes, 30

Exposició de pintura inspirada en el 
pessebre vivent de la Torre del Suro
Del 14 de desembre al 8 de gener

Quinto de Nadal
Divendres 16 de desembre, a les 19 h

Espectacle-concert
A càrrec de Thais Buforn 
Dissabte 17 de desembre, a les 18.30 h

Taller familiar de fanalets
Dimecres 28 i dijous 29 de desembre, 
a les 19.30 h
Aforament limitat.  
Cal inscripció prèvia.

La Torre de la Sagrera 
De dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h 
i de 16 a 21 h
Carrer de Berenguer de Palou, 64-66

Arribada del Tió
Divendres, 16 de desembre, a les 17 h
Preu: gratuït. Aforament limitat.

Xarrampim. Un Nadal improvisat
Espectacle de la companyia 
«Corrandes són corrandes»
Divendres, 16 de desembre,  
a les 18.30 h
Preu: gratuït. Aforament limitat.

Quina de la Sagrera
Divendres, 16 de desembre,  
a les 19.30 h
Els diners recaptats es destinaran a 
un projecte solidari del barri.

Fem cagar el Tió
Dimecres, 21 de desembre, a les 17 h
Inscripcions a dinamitzacio@
torrelasagrera.cat

Orfeó Martinenc 
Avinguda de la Meridiana, 97

Concert de Nadal de l’Orfeó 
Martinenc
Divendres 23 de desembre,  
a les 20.30 h
Preu: gratuït amb recollida de 
joguines i regals per a la gent.
Cal reservar entrada a 
orfeomartinenc@gmail.com 
o al telèfon 689 453 003.

Pla de la Seu
XXIX Diada de les Tradicions 
i Costums Nadalencs de Catalunya
Dissabte 10 de desembre
A les 11 h, actuació de l’Esbart Català 
de Dansaires.
A les 11.45 h, Titelles de Nadal 
«Aventures d’en Perico el Tió de 
Nadal», a càrrec de Titelles Vergés.
A les 12 h, cercavila de la Carassa 
de Nadal.

A les 12.35 h, lliurament del Firaire 
d’Honor a Els Comediants.
A les 12.45 h, Danses de Nadal amb 
l’escola Som-hi Dansa.

Podeu consultar  
totes les activitats  
de Nadal al web 
barcelona.cat/nadal

Pessebres vivents
Què seria del Nadal sense els pessebres vivents? Diuen que el primer pessebre que sant 
Francesc d’Assís va fer l’any 1223 era un pessebre vivent. Tanmateix, les representacions 
actuals neixen l’any 1956, amb el pessebre que es va fer a la vila andorrana d’Engordany.

La Marina
17 de desembre,  
de 18 a 20.30 h
Jardins dels Drets Humans
Ho organitza: Centre Cultural 
Estrellas Altas
Accés pel passeig de la Zona 
Franca, 185

Navas
18 de desembre,  
d’11 a 14 h i de 17 a 19 h
Centre Cívic Navas
Ho organitza: Associació de 
Veïns del Barri de Navas
Passatge del Doctor Torrent, 1

Torre Baró
30 de desembre, a les 18 h
Parròquia de Santa Bernardeta 
Carrer de Sant Quirze Safaja, 3

La Torre del Suro
21 de desembre, a les 18 h
Casa de Repòs Sant Camil
Ho organitza: Taller-escola  
Sant Camil
Carrer de Sales i Ferré, 60 
Accés pel passatge d’Ercilla

Trinitat Vella
22 de desembre, a les 18.30 h
Ho organitza: Veïnat del barri 
i Centre Cívic Trinitat Vella
Carrer Alt, 1

Cultura  
Popular  
als  
Ateneus

Concert de Nadal del 
Cor Drassanes
Divendres 23 de desembre, a 
les 19 h
Preu: taquilla inversa.  
Casal Catòlic de Sant Andreu
Carrer de Pons i Gallarza, 58

Concert de Nadal de la 
Banda Simfònica de 
Roquetes – Nou Barris
Dimarts 27 de desembre, 
a les 20 h
Preu: taquilla inversa. 
Lluïsos d’Horta
Carrer de Feliu i Codina, 7-9

«Cantem Nadal»
A càrrec de Dyapason Cor 
de Cambra 
Dimecres 28 de desembre, 
a les 20 h
Preu: taquilla inversa.  
Reial Cercle Artístic
Carrer dels Arcs, 5

Concert d’Any Nou de la 
Banda Simfònica de 
Roquetes – Nou Barris
Diumenge 8 de gener, a les 18 h
Preu: taquilla inversa.  
Sants Teatre
Carrer d’Antoni de 
Capmany, 72-76

El cicle compta amb corals i bandes als diversos 
ateneus de la ciutat. A continuació us mostrem les 
activitats nadalenques del cicle.

https://entradium.com/
mailto:bardelcat%40gmail.com?subject=
https://entradium.com/
https://entradium.com/
mailto:dinamitzacio%40torrelasagrera.cat?subject=
mailto:dinamitzacio%40torrelasagrera.cat?subject=
mailto:orfeomartinenc%40gmail.com?subject=
https://www.barcelona.cat/nadal/ca/


Cants de la Sibil·la
Què és el Cant de la Sibil·la? Es tracta d’una peça medieval de teatre religiós, Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat, que té una durada de cinc minuts i que es representa abans de la missa del Gall, 
el 24 de desembre. A Barcelona es va recuperar el 1983 a l’església de Santa Maria del Mar i, d’any 
en any, la xifra de cants de la Sibil·la no ha parat de créixer.

La Sibil·la és una endevinadora provinent del món pagà que, amb el seu cant, pronostica l’arribada de 
Jesús de Natzaret i una terrible fi del món. La cançó, que sol ser interpretada a cappella, es basa en una 
melodia d’origen mossàrab i va ser traduïda al català al segle xiii. En les versions més tradicionals, la 
representació és protagonitzada per un nen o una dona vestits amb mantell de seda i una espasa a la mà.

Basílica de Santa Maria del Mar
Dissabte 24 de desembre, a les 20 h
Plaça de Santa Maria, 1

Basílica de Santa Maria del Pi
A càrrec de Mariona Sagarra.
Dissabte 24 de desembre, a les 23.30 h
Plaça del Pi, 7

Catedral de Barcelona
Dissabte 24 de desembre,  
a les 22.45 h
Pla de la Seu, 3

Església de Sant Gaietà
Dissabte 24 de desembre, a les 19 h
Carrer d’Enric Granados, 6

Parròquia de Santa Madrona
Dimecres 21 de desembre 
Cal inscripció prèvia al web 
barcelona.cat/museumusica
Ho organitza: Museu de la Música
Carrer de Tapioles, 10

Parròquia de Santa Maria 
de Gràcia
A càrrec de l’Orfeó Gracienc.
Dissabte 24 de desembre,  
a les 23.30 h
Ho organitza: Fundació Festa Major 
de Gràcia
Carrer de Sant Pere Màrtir, 5

Parròquia de Sant Martí del Clot
A càrrec de l’Orfeó Martinenc.
Dijous 22 de desembre, a les 21 h
Ho organitza: Orfeó Martinenc
Plaça del Canonge Rodó, 1

Parròquia de Sant Medir
Divendres 24 de desembre,  
a les 20 h 
Carrer de la Constitució, 17.

Auditori Sant Martí
A càrrec de la companyia de teatre Alisos
16, 17 i 18 de desembre, a les 18 h
Preu: gratuït. Cal reservar a:  
suport.auditorisantmarti@gmail.com
Plaça d’Angeleta Ferrer, 2

Casal de barri Font d’en Fargues
A càrrec del grup de teatre Casinet
17 de desembre, a les 17 h; i 18 de desembre, a les 18 h
Preu: consulteu https://ajuntament.barcelona.cat/
casalsdebarrihg/cfontdenfargues/
Carrer de Pedrell, 67

Casal Calassanç
A càrrec del Jove Calassanç Teatre
24 de desembre, a les 12 h; 26 de desembre,  
a les 19 h; i 30 de desembre, a les 19 h
Preu: taquilla inversa.
Carrer de Sant Quintí, 19

Centre Moral i Instructiu de Gràcia
17, 18, 23, 26, 27, 28, 29 i 30 de desembre, i 2, 3 i 4 
de gener, a les 18 h (el 26 de desembre, a les 19.30 h)
Preu: 10 €. Entrades a entrapolis.com
Carrer de Ros de Olano, 9

Foment Hortenc
17 i 18 de desembre, a les 18 h; 24 de desembre,  
a les 11.30 h; i 26 de desembre, a les 19 h
Preu: consulteu el web www.fomenthortenc.cat
Carrer Alt de Mariner, 15

Foment Martinenc
18 de desembre, i 4, 7 i 8 de gener, a les 18 h
Centre Cívic la Farinera del Clot
Preu: 9 €. Entrades a atrapalo.com i a la secretaria 
del Foment Martinenc.
Gran Via de les Corts Catalanes, 837

Mercat Cultural
A càrrec de les Pastoretes de Vallvidrera
10 de desembre, a les 19 h; 11 de desembre, 18 h; 
14 de desembre, a les 20.30 h; 16 de desembre, a les 
20.30 h; 17 de desembre a les 17.30 i a les 20.30 h; 
18 de desembre, a les 18 h; 21 de desembre, a les 
20.30 h; i 23 de desembre, a les 20.30 h
Preu: general, 12 €; excepte el dimecres, que són 
8 €. Entrades a entrapolis.com
Carrer d’Elisa Moragas i Badia, 2

Sants Teatre
A càrrec del quadre jove del Centre Catòlic de Sants
17 de desembre, a les 18 h; 18 de desembre,  
a les 12 i les 18 h
Preu: general, 10 €; socis, 8 €; infants, 5 €; infants 
socis del Club Super3, gratuït.
Carrer d’Antoni de Capmany, 72-76

Centre Moral i Cultural 
del Poblenou
18 de desembre i 8 de gener,   
a les 17.30 h
Preu: general, 14 €; socis, 9 €; 
infants fins a 16 anys i majors 
de 65, 11 €. Es descomptarà 1 €  
si l’entrada es compra 
anticipadament.
Carrer de Pujades, 176-178

Centre i Teatre de Sarrià
18 de desembre, i 8, 14 i 15 
de gener, a les 17.30 h
Preu: general, 15 €; anticipada, 
12 €; socis i menors de 12 anys, 
10 €. Entrades a sarria.fila12.cat
Carrer del Pare Miquel de Sarrià, 8 
o carrer Major de Sarrià, 117

Cercle Catòlic de Gràcia
17 i 18 de desembre, i 7 i 8  
de gener, a les 18 h
Venda d’entrades a  
entrapolis.com
Carrer de Santa Magdalena, 12

Els Pastorets o l’adveniment de l’infant Jesús, de Josep Maria Folch i Torres

L’estel de Natzaret, de Ramon Pàmies

Centre Sant Pere Apòstol
Els pastorets musicals,  
versió lliure de Folch i Torres. 
A càrrec del grup Gespa.
17 i 18 de desembre, i 7 i 8  
de gener, a les 18 h
Preu: general, 10 €; infants 
menors de 15 anys, 5 €.  
Entrades a entrapolis.com
Carrer de Sant Pere Més Alt, 25

Escola del Clot
Els Pastorets
7 i 8 de gener, a les 17 h
Les entrades es podran comprar 
abans i després de la missa del 
Pollet i del Gall, i el mateix dia de 
les funcions.
Ho organitza: Comunitat Cristiana 
de Sant Pere Claver del Clot
Carrer de València, 680

Lluïsos d’Horta
Dimonis i pastorets, adaptació de 
textos de Josep M. Folch i Torres, 
Frederic Soler «Pitarra» i Ramon 
Pàmies.
17 de desembre, a les 18 h, i  
18 de desembre, a les 12 i les 18 h
Preu: general, 10 €; infants fins 
a 12 anys, 8 €.
Carrer de Feliu i Codina, 7

Orfeó Martinenc
Jesús és nat, de Josep Miralles i 
Salvador Prat.
17 de desembre, a les 18 h,  
i 1 de gener, a les 18.30 h
Preu: general, 8 €; infants fins a  
14 anys i amb Carnet Jove, 5 €.
Entrades a cloteatreorfeo@gmail.
com o al telèfon 622 307 595.
Ho organitza: Cloteatre
Avinguda de la Meridiana, 97

Parròquia de Sant Francesc 
de Pàola
Els Pastorets de Nadal
17 de desembre, a les 19.45 h
Preu: la voluntat.
Ho organitza: Club Sanfra de 
la parròquia de Sant Vicenç 
de Pàola
Carrer de Ramon Turró, 324

Altres versions dels PastoretsEls pastorets
Heu vist mai la representació dels Pastorets? Es tracta d’una de les obres de teatre més 
populars de la ciutat. Se’n fan molts i de molt diferents, tot i que sovint segueixen els textos de 
les dues versions més populars. La més famosa és Els Pastorets o l’adveniment de l’infant Jesús, 
de Josep Maria Folch i Torres. L’altre text conegut és L’estel de Natzaret, una obra musicada 
creada per Ramon Pàmies el 1891 al Cercle Catòlic de Gràcia. A més, hi ha altres vewrsions 
lliures o més modernes. En podeu veure en ateneus, teatres i cercles artístics de tot el país. 
Us presentem tots els Pastorets que s’interpretaran enguany a Barcelona. Enguany, després 
dels darrers dos anys de restriccions, podem tornar a gaudir d’un nombre destacat de 
representacions.
Esperem que gaudiu com mai de les seves aventures i entremaliadures. Llarga vida als Pastorets!
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Les dades que conté aquest programa són correctes el 20 de novembre del 2022. Si hi ha 
cap entitat organitzadora de pessebres, pastorets o pessebres vivents que no hi surti, 
podeu fer-nos arribar la informació sobre la seva activitat a l’adreça de correu electrònic 
culturapopularbcn@bcn.cat. Podeu consultar-ne les modificacions a: barcelona.cat/nadal.
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#BonNadalFamília
barcelona.cat/nadal

Feu clic aquí!

barcelona.cat/culturapopular

 @cultupopularbcn

 @culturapopularbcn

 @culturapopularbcn

 @culturapopularbcn

Vols estar al dia de les activitats de 
cultura popular que es fan a la ciutat?
Subscriu-te al butlletí i no deixis escapar 
cap detall de les festes i tradicions 
barcelonines!

mailto:culturapopularbcn%40bcn.cat?subject=
https://www.barcelona.cat/nadal/ca/
https://www.barcelona.cat/nadal/ca/
https://comunica.barcelona.cat/butlletins/cultura/ca/index.html?newsletter=popular
https://www.barcelona.cat/culturapopular/ca
https://twitter.com/cultupopularbcn
https://es-es.facebook.com/culturapopularbcn/
https://www.instagram.com/culturapopularbcn/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCvSRW8lwvbNigG-bPIMplng

