» Dossier de Premsa
25 de novembre de 2015

Nadal a tota la ciutat
» Barcelona obre la celebració a tots els districtes de la ciutat i
organitza prop d’un miler de propostes lúdiques als barris
» Del 19 de desembre al 4 de gener, la plaça de Catalunya serà un
gran pol d’activitats obertes i gratuïtes per a tothom, amb un
escenari a l’aire lliure per a espectacles, jocs i animacions i un
espai per a la nova Fira de Consum Responsable, d'Economia
Social i Solidària
» Els llums de Nadal al carrer s’encendran el divendres 27 a les 19
hores en un acte d’encesa a l’Eix Maragall, que connecta tres
districtes de la ciutat: Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu
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» Nadal 2015: Nadal a tota la ciutat
L’Ajuntament de Barcelona, juntament amb entitats socials i solidàries, associacions veïnals,
culturals, de comerciants i empreses organitzen un seguit d’activitats i propostes perquè tothom
gaudeixi del Nadal a la nostra ciutat.
Enguany, la proposta d’activitats obre la celebració del Nadal a tots els districtes de la
ciutat. S’ha reforçat la dinamització d’activitats als districtes, i s’ha organitzat una proposta
especial a la plaça de Catalunya, amb activitats obertes i gratuïtes i un espai per a la reflexió
sobre el consum responsable, amb la 1a Fira de Consum Responsable, d’Economia Social i
Solidària. L’Ajuntament també llença per aquestes dates la campanya de joguines no sexistes,
per treballar els valors socials des de la igualtat de gènere.

» Prop d’un miler d’activitats per gaudir del Nadal als deu districtes
El Nadal 2015 aposta per un model de promoció de Nadal on es combinin els elements
d’enllumenat amb activitats de dinamització al carrer que promoguin la vinculació amb el
comerç i altres entitats de barri, per generar un vincle entre ciutadania i comerç que s’estengui
més enllà del període nadalenc.
Enguany Barcelona comptarà amb 950 propostes lúdiques als deu districtes per les festes
nadalenques, en un primer pas cap a la descentralització a Barcelona d’aquesta celebració
tradicional. Des de gimcanes, fires, mostres culturals fins a caganers, cors, actuacions de
gospel o concursos fotogràfics, enguany s’ha reforçat el pressupost municipal destinat la
programació d’activitats d’oci, culturals i esportives als barris de tota la ciutat. La proposta
sorgeix del treball amb entitats socials, associacions veïnals, culturals, associacions de
comerciants i en general tots els col·lectius que han volgut omplir d’activitats la ciutat.
Algunes activitats destacades són:
•

•

•

Ciutat Vella
Iniciativa #RavalKm0: s’il·luminarà amb llums llocs emblemàtics i es repartiran bosses
de roba fetes al barri per persones en risc d’exclusió a 300 comerços.
Els carrers dels entorns del Mercat de Santa Caterina tindran per primera vegada
il·luminació nadalenca, gràcies a la participació de 30 comerciants.
Eixample
Es farà una gimcana vinculada al patrimoni de la Dreta de l’Eixample, organitzada per
Cor Eixample i Amics del Passeig de Gràcia. També una mostra de cultura popular de
l’associació de comerciants Fort Pienc, i una Fira d’arts escèniques de l’hivern a Glòries.
Sants-Montjuïc
Actuacions de gospel i la retransmissió de l’encesa de Nadal al barri de la Marina.
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•

•

•

•

•

•

•

Les Corts
Projecte de dinamització i foment de l’associacionisme a Sant Ramon Nonat i el Racó i
la zona al voltant de Josep Tarradellas.
Sarrià-Sant Gervasi
L’Associació de comerciants de Sant Gervasi, l’Associació de Comerciants de Turó Park
i l’Eix de Sarrià promouen amb el districte activitats familiars en aquestes dates que
inclouen titelles i tallers infantils.
Gràcia
Les entitats de comerç de Gràcia tornen a treure al carrer el Caganer de Gràcia. Aquest
personatge, nascut l’any 2013, simbolitza la unió de tots els botiguers, les tradicions
catalanes de Nadal i la creativitat pròpia del comerç del Districte.
Horta-Guinardó
Fira de Nadal Plaça Eivissa, 20 de desembre.
Cavalcada del Pare Noel al Carmel, 23 de desembre.
Nou Barris
Fira de Nadal i reis, a la marquesina de la Via Júlia, del 4 de desembre al 6 de gener,
organitzat per Eix Nou Barris Centre Comerç.
Custom Christmas, a la plaça Torre Llobeta, una recollida de joguines i aliments, el 12
de desembre, de 9 a 20 hores, organitzada per l’Eix Maragall i amb activitats de
dinamització com una caminada solidària, activitats infantils, rua i concert.
Sant Andreu
Tallers de Nadal de l'associació de comerciants de la Trinitat Vella, d’aperitius,
embolicar regals, dolços nadalencs i arranjaments florals.
Concurs Aparadors als barris de Bon Pastor, Baró de Viver i Trinitat Vella.
Tallers de cuina freda de Nadal de l'associació de comerciants del Bon Pastor,
cupcakes, Tió de Nadal i galetes dels reis d'orients.
Pessebre fotogràfic a Sant Andreu Nord: tots els visitants d'aquest entorn comercial es
podran fer una foto posant la cara als diferents personatges del pessebre
Calendari del comerç solidari: el comerç associat lliurarà un calendari de comerç a canvi
de donar un aliment bàsic.
Sessions d'animació infantil organitzades per Sagrera Activa Associació de
Comerciants, que recuperen les activitats a un espai on no s’hi feien
Segueix les petjades per arribar a la Fàbrica del Reis d'Orient.
Nadales a l'Eix: diferent escoles del barri oferiran les seves nadales a tots el visitants.
Sant Martí
Cors de Nadal: 22 i 23 de desembre de 17:00 a 20:30 a diferents ubicacions del barri
Clot-Camp de l’Arpa.
Besòs: Tarda Nadalenca: 19 de desembre a les 17h i fins les 19h a la cruïlla de rambla
Prim amb carrer Bernat Metge. Diferents corals d’escoles del barri cantaran nadales i hi
haurà una xocolatada i es farà cagar el Tió.
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» “Hola Nadal” a la plaça de Catalunya
Del 19 de desembre al 4 de gener, la plaça de Catalunya serà un gran pol d’activitats
obertes i gratuïtes per a tothom, amb un escenari a l’aire lliure per a espectacles, jocs i
animacions i l’espai per a la nova Fira de Consum Responsable, d'Economia Social i Solidària.
La programació durant aquests dies estarà adreçada a públics de totes les edats, i comptarà
per una banda amb espectacles fixes, i per l’altra, amb un calendari d’activitats temàtiques que
variaran cada dia. L’horari serà d’11 a 21 hores i les activitats es programaran en diferents
moments del dia.

» 1a Fira de Consum Responsable, d'Economia Social i Solidària
La 1a Fira de Consum Responsable, d'Economia Social i Solidària tindrà lloc a la plaça
Catalunya del 19 de desembre al 4 de gener. La mostra convidarà a entitats i empreses
d’economia social i solidària a exposar, vendre i divulgar els seus productes i serveis per fer
partícips els ciutadans de practicar un consum responsable i de proximitat. Estarà ubicada al
centre de la plaça i oberta en horari de 10 a 21 hores, excepte els dies de Nadal, Sant Esteve i
Cap d’Any, que romandrà tancada. Hi participen 65 entitats i projectes que ofereixen un ampli
ventall d’oferta d’alimentació, roba, cultura i coneixement, comunicació, finances ètiques, salut i
cura i d’altres. Aquesta mostra recull el testimoni de la Fira de Nadal d’Economia Social que
tenia lloc als Jardinets de Gràcia des del 2012.
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» Per unes festes amb joguines no sexistes
La campanya nadalenca d’enguany incorpora una campanya per promocionar unes festes amb
joguines no sexistes.
Les joguines i els jocs són elements educatius
d’una importància vital durant la infància.
Contribueixen al creixement personal, i a la
construcció de les relacions socials de les nenes i
els nens. Amb la campanya es vol trencar amb els
estereotips i els patrons preconcebuts que fixen
un tipus de joguina per a les nenes i un altre tipus
de jocs per als nens, en funció d’uns rols
predeterminats i basats en les suposades
diferències entre sexes.
També es vol fer reflexionar sobre els límits que
des de ben petits i petites el seu món i per tant el
seu creixement personal a través de regals que
coarten la llibertat d’elecció, de ser, pensar i
imaginar. Els interessos de les nenes i els nens a
aquestes edats, en canvi, poden ser molt més
amplis i això és el que proclama la campanya que
afirma que ni els nens ni les nenes són roses o
blaus, i que a tots i a totes els agraden tant els
camions com les cuinetes, i que no volen haver
de triar entre les nines o les pilotes sinó que volen
jugar a tot.
Regalar sense discriminació de gènere, de fet, promociona la igualtat ara i incrementa les
oportunitats i horitzons futurs per nens i nenes.

» “Hola Nadal”
Enguany s’ha triat com a lema que defineix totes les
activitats de la campanya de Nadal: “HOLA NADAL”,
per donar la benvinguda al Nadal i a tots aquells
valors i símbols que implica, amb un to proper i
d’aposta per la convivència, la solidaritat i la
participació.
Un any més, la campanya adreça al web
www.barcelona.cat/nadal, on els ciutadans poden
trobar tota la informació i les agendes d’activitats per
gaudir del Nadal a la ciutat.
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» Activitats a la plaça Catalunya tots els dies
La plaça de Catalunya comptarà amb activitats durant tots els dies. Un primer bloc d’activitats
es composarà de quatre activitats fixes: s’hi podrà veure l’espectacle de teatre de carrer El
carilló de Nadal, de la companyia Cia La Tal, amb una escenografia formada per un gran
rellotge del qual en van sortint personatges que es mouen a ritme de carilló.
En una àmplia zona de la plaça es situarà la instal·lació artística El bosc dels desitjos, un gran
‘bosc’ amb arbres fets d’escales i branques, inspirats per l’arbre d’Agramunt, idea original de
Josep Guinovart on s’hi podran penjar els desitjos de tots dels visitants que s’hi acostin. Serà
una proposta visual i participativa que, amb l’ajuda d’un mestre de cerimònies, omplirà el ‘bosc’
amb missatges i desitjos.
També, cada vespre les Fonts Bessones de la plaça, rehabilitades recentment, prendran vida
amb l’espectacle d’aigua, llum i so La Font del Solstici, creat especialment pel col·lectiu
Playmid.
I els últims dies d’activitat estaran dedicats als més menuts, ja que del 2 al 4 de gener arribaran
els carters reials: el Patge Gregori, la Patge Estel i el Patge Omar, uns emissaris de Ses
Majestats ben coneguts pels nens i les nenes de Barcelona. Durant tres dies el Patge Gregori i
la Patge Estel recolliran les cartes dels infants que s’acostin fins a la plaça, i el Patge Omar farà
el mateix recorrent els barris de la ciutat.

» El carilló de Nadal
Un espectacle creat per la La Tal, companyia catalana de pallassos i teatre de carrer amb una
llarga i reconeguda trajectòria. Els artistes de la companyia oferiran durant tots els dies diversos
passis de l’espectacle, de 20 minuts de durada cada un, on els visitants veuran sortir d’un
rellotge gegant un estol de personatges curiosos.
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» El bosc dels desitjos
Al voltant del carilló hi haurà la instal·lació artística El bosc dels
desitjos. Es tracta d’un bosc amb una vintena d’arbres fets a partir
d’escales de fusta i branques. Aquest bosc està inspirat en una idea
original de l’artista Josep Guinovart, anomenat l’Arbre d’Agramunt.
El bosc dels desitjos serà un espai que convidarà a tothom a penjar
els seus desitjos. A les hores en punt tindrà lloc un petit
espectacle en el qual es llegiran alguns dels missatges que els
barcelonins hagin anat penjant a les branques d’aquest bosc.

» La Font del Solstici
Les Fonts Bessones de la plaça es transformaran cada vespre amb un espectacle d’aigua,
llum i so creat expressament pel col·lectiu Playmid a partir de la idea de la celebració del
solstici d’hivern. De 19 a 21 hores les fonts es transformaran en un espai màgic a través d’un
ús emotiu de la il·luminació i a partir d’efectes d’aigua i música. Hi haurà 4 passis d’una durada
aproximada de 10 minuts cada un.

Playmid és un equip d’enginyers creatius gestats a Barcelona. Formats a l’aixopluc
d’institucions i col·lectius com Hangar i Telenoika, que posen la seva creativitat al servei de la
creació d’espectacles multimèdia arreu del món i al desenvolupament de tecnologies creatives.
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» El Racó dels Patges Reials
Del 2 al 4 de gener arribaran els emissaris i carters Reials, on els nens i nenes seran rebuts per
la Patge Estel, el Patge Gregori i el Patge Omar, per tal que els hi puguin entregar les seves
cartes. La Patge Estel ajudarà a escriure una carta responsable, el Patge Gregori controlarà
que tot estigui a punt per l’arribada del ses Majestats i el Patge Omar anirà pels barris recollint
els missatges de tots els nens i nenes de Barcelona.

» Activitats temàtiques en dies especials
El segon bloc de la programació a la plaça de Catalunya estarà format per una graella
d’activitats temàtiques que variaran segons el dia. Així, dissabte 19 de desembre hi haurà
activitats al voltant del reciclatge, diumenge 20 serà el torn dels esports; dimecres 23 la
programació estarà adreçada als més menuts; dijous 24 hi haurà propostes d’art i esports;
diumenge 27 les activitats giraran al voltant de la màgia; dilluns 28 serà el torn de les titelles;
dimarts 29 i dimecres 30 hi haurà una programació adreçada als adolescents i joves; dijous 31
al migdia s’oferirà animació musical per anar preparant la nit de cap d’Any, i finalment els dies
2, 3 i 4 de gener, a més dels patges reials recollint les cartes, hi haurà demostracions dels balls
d’algunes comparses que acompanyaran als Reis d’Orient durant la cavalcada del dia 5.
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•
19 de desembre ‘Pensem amb el reciclatge i la sostenibilitat’
Una jornada amb jocs i tallers participatius per tota la família. Artefactes amb materials
reciclats, objectes inventats i estructures insòlites per manipular donaran vida a la plaça en
aquesta primera jornada dedicada a les tres erres: reduir, reciclar i reutilitzar, en coherència
amb la 1a Fira de Consum Responsable, d'Economia Social i Solidària que estarà oberta tots els
dies.
•
20 de desembre ‘Esport!’
Circuits de bicicletes amb pedals i sense, jocs amb pneumàtics i atletes divertits que
ensenyaran una manera diferent de fer esport. Grans i petits podran gaudir alhora de l’aventura
i del bon humor. La part més espectacular anirà a càrrec d’esportistes amb exhibicions de salts
i acrobàcies sobre rodes.
•
23 de desembre ‘Pels més menuts!’
Un dia dedicat als més petits de la casa. Jocs adaptats, tallers de psicomotricitat i espais
específics per desenvolupar la creativitat dels nens. La plaça mudarà de colors amb animals
fantàstics, divertits personatges i animacions.
•
24 de desembre ‘Art i esport’
Dedicat a viure d’una manera diferent l’esport amb tallers i instal·lacions relacionades amb les
tècniques del circ: jocs malabars i d’equilibri, monocicles, diàbolos, trapezis, xanques, etc.
Propostes per entendre com les fronteres entre l’activitat física i les arts escèniques es
desdibuixen i una activitat es fusiona amb l’altra. També es podrà veure com el bàsquet es
torna espectacle amb l’ajuda de la música, i la gimnàstica mostra el seu vessant més
coreogràfic.
•
27 de desembre ‘Abracadabra...’
Una jornada per veure uns estrambòtics mags molt poc convencionals i amb el reconegut Mag
Lari i els seus aprenents, disposats a fer passar un dia màgic a tothom.
•
28 de desembre ‘Titelles’
Tot seguint amb la programació dedicada especialment a la família, aquesta serà una jornada
de titelles. Amb tallers per aprendre tècniques de manipulació i espectacles variats, des dels
més tradicionals als més innovadors i originals.
•
29 i 30 de desembre ‘Joves, ara és la vostra!’
La plaça s’omplirà d’activitats per despertar l’interès dels joves i adolescents. Convertir-se en
DJ per un dia, rodar un curtmetratge en un matí o ballar al ritme del rap són només alguns dels
tallers que es proposen. Les activitats giraran entorn de la paraula (rap i escriptura creativa), la
dansa urbana (de diversos estils) i les arts visuals i plàstiques (sketch-book o nous formats
tecnològics).
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Diversos grups de percussió i col·lectius de dansa urbana dels diferents barris de Barcelona
compartiran el seu ritme, i amb l’ajuda dels professionals de l’àmbit acabaran amb una actuació
conjunta. El 29 serà el torn dels grups de dansa urbana i el 30 els protagonistes seran els grups
de percussió.
•
31 de desembre ‘Cap d’any’
Durant el matí diversos grups de música oferiran una traca final de música per tancar bé l’any.
•
2, 3 i 4 de gener ‘Arriben els reis’
Es podran veure les comparses de carters i carboners que acompanyen els Reis el 5 de gener,
que ballaran i cantaran al ritme de la música de la Cavalcada.
•
4 de gener
Gran espectacle amb sorpreses celebrant que molts patges reials ja han arribat a Barcelona.
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» Prop de 100 km d’il·luminació nadalenca als eixos comercials
Barcelona comptarà enguany amb prop d’un centenar de km de carrer il·luminats amb la
lluminària nadalenca tradicional, un nombre similar als 111 km de 2014, a l’espera de la
finalització d’instal·lacions.
En total, s’hi han destinat 850.000 euros i s’ha donat resposta a totes les demandes rebudes,
subvencionant el 50% de cada projecte. Excepcionalment enguany els carrers de Balmes, Gran
Via de les Corts Catalanes i Aragó s’il·luminaran per segon any consecutiu a càrrec de
l’Ajuntament de Barcelona.
En total s’il·luminaran fins al 6 de gener de 2016, un total de 260 hores, amb un estalvi previst
de consum energètic del 13% respecte a 2014. Els horaris d’encesa es mantenen per als dies
laborables, de diumenge a dijous de 18 a 24 hores, divendres i dissabte de 18 a 1h, i dies
extraordinaris com el 24, 25, 31 de desembre, i 5 de gener, de 18 a 2h.
A més, la Fundació Barcelona Comerç torna a cedir enguany els 26 galets de Nadal que es
distribueixen pels eixos comercials com a element simbòlic de la celebració nadalenca. També
es tornaran a distribuir pels diferents punts d’atracció comercial 15 avets de Nadal, incloent-hi
tres noves ubicacions a Horta, les Corts i Sant Martí, i el tradicional avet gegant a Portal de
l’Àngel.
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» Un acte d’encesa compartit per tres districtes
Els llums s’encendran divendres 27 de novembre, a les 19:00 hores, en un acte d’encesa a
l’Eix Maragall, que connecta tres districtes de la ciutat: Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant
Andreu. Amb aquest emplaçament es vol reconèixer un cop més la tasca del comerç de barri i
de proximitat que en aquesta ocasió encarna l’Eix Maragall, una entitat que aplega el comerços
dels passeig Maragall i els seus entorn al llarg dels tres districtes del seu recorregut.
L’acte d’enguany ha estat creat i produït per la companyia Efímer que ha ideat un espectacle
de llums i música composada expressament per aquesta activitat. L’acte celebrarà l’arribada
d’aquest període en què la llum de la ciutat, produïda simbòlicament per la força dels seus
habitants, lluita contra la foscor de l’hivern i del passat. Estarà conduït per Guillem Albà i
proposarà la interactuació amb el públic, amb peces musicals i una performance especial.

» Una campanya per atreure les visites turístiques
Sota el lema “The Christmas Barcelona is the Gift”, des de Turisme de Barcelona s’ha posat en
marxa una campanya per promocionar Barcelona com una destinació de compres de Nadal en
l’àmbit internacional, amb especial atenció a països que ja generen un alt nombre de visites
com Regne Unit, França (especialment Sud de França), Itàlia, Alemanya, Rússia i Espanya. El
concepte creatiu és que “La felicitat està en viatjar”, versus “Comprar bens materials” i en què
“Regalar ens agrada més que rebre regals”.

» Un pessebre dedicat als contes i les il·lustracions infantils
La plaça de Sant Jaume acull el tradicional Pessebre que l’Ajuntament instal·la cada any en
aquest punt de la ciutat i que en aquesta ocasió combinarà les imatges tradicionals amb la
màgia de les il·lustracions dels contes. Es podrà visitar del divendres 27 de novembre al
dimecres 6 de gener en horari de 10:00 a 22:00 hores.

» Exposició ‘Cuetlaxóchitl i el pessebre del Nou Món’
A la Sala Ciutat es podrà veure una mostra amb naixements procedents de diversos països
d’Amèrica del Sud, com Perú i Guatemala, i que formen part dels fons del Museu Etnològic de
Barcelona. La mostra explica com la tradició pessebrística arriba a aquelles terres durant el
segle XVI i hi arrela, donant lloc a una iconografia pròpia. Es podrà visitar del divendres 4 de
desembre al dimecres 6 de gener en horari d’11:00 a 20:00 hores.
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» Dau Barcelona, 4a edició del Festival de Joc
Dau Barcelona és un festival dirigit a les famílies i també als jugadors experimentats. Per a uns
representa una introducció a un món no sempre prou conegut i per als altres un lloc de trobada,
així com una oportunitat per conèixer les últimes novetats. La quarta edició posa a l'abast jocs
de tauler contemporanis i tradicionals, de cartes, de rol, de miniatures, de simulació històrica, i
també es podrà jugar a les bitlles, al bèlit, a la morra o al futbol botons. Com sempre, Dau
Barcelona posa l’accent en la creativitat, la imaginació i el talent que s’amaga darrere de cada
joc. Tindrà lloc el cap de setmana del 12 i 13 de desembre al recinte de Fabra i Coats, al Born
Centre Cultural i a diverses places del Districte de Sant Andreu.

» Cavalcada de Reis
La tarda-vespre del 5 de gener ses majestats els reis d’Orient arribaran a Barcelona. La
vetllada començarà a les 16.30 hores al Moll de la Fusta quan Melcior, Gaspar i Baltasar arribin
a bord el pailebot Santa Eulàlia acompanyats dels seus ajudants. Després de la tradicional
rebuda part de l’alcaldessa començarà un recorregut pels carrers del centre de la ciutat.
La cavalcada amb les carrosses i tots els seguicis s’iniciarà a les 18 hores amb el següent
recorregut: Av. Marquès de l’Argentera, Pla del Palau, Pg. Isabel II (banda muntanya), Via
Laietana, Pl. Urquinaona, Fontanella, Pl. de Catalunya, Pelai, Pl. de la Universitat, Rda. De
Sant Antoni, Sepúlveda, Av. Paral·lel, Pl. Espanya, Av. Reina Maria cristina, Av. Rius i Taulet.

» Concert de Nadales de l’Orfeó Català
Un any més, l'Orfeó Català ofereix una celebració popular amb un concert que tindrà lloc a la
Plaça del Rei. L'Orfeó és una entitat estretament lligada a la història de Barcelona des del seu
naixement l'any 1891 de la mà de Lluís Millet i Amadeu Vives. Pioner del cant coral, l'Orfeó va
popularitzar la música entre les classes treballadores de l'època i es va convertir en un
important element de cohesió social. A dia d’avui, l’Orfeó és una dels agrupaments corals més
prestigiosos d’Europa.
Els membres de l'Orfeó cantaran nadales tradicionals a la plaça del Rei el dilluns 4 de gener a
les 19:30 hores.

» Carter reial al Pailebot Santa Eulàlia
El Pailebot de Santa Eulàlia s'ha anat convertint en un element imprescindible en les
celebracions barcelonines, un element amb una forta vinculació amb les diferents festivitats de
la ciutat. Aquest vaixell històric, restaurat i recuperat pel Museu Marítim, és al Moll de la Fusta
del Port Vell. A bord d'aquest pailebot, Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a la ciutat el 5 de
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gener. Aquí, a més, un carter reial recollirà les cartes de tots aquells que vulguin fer arribar els
seus desitjos a Ses Majestats els dies 2, 3 i 4 de gener d’11:00 a 19:00 hores.

» Campanades de Cap d’Any
El 31 de desembre Barcelona celebrarà les Campanades de Cap d’Any a l’avinguda Maria
Cristina per tercer any consecutiu. Novament aquest espai, situat a l’entorn de la font Màgica
de Montjuïc, serà el punt de trobada on milers de ciutadans podran gaudir plegats i donar la
benvinguda al 2016.
La celebració inclourà un espectacle de llum, aigua i foc amb música en directe, que convertirà
l’última nit de l’any en una experiència singular i sorprenent per a tothom. L’espectacle
començarà a 23:30 hores, tot i que hi haurà animació musical des de les nou del vespre.

» Cursa dels Nassos
Un any més, el 31 de desembre s’organitza la Cursa dels Nassos,
amb presència del personatge “L’home dels nassos”. Aquesta
prova esportiva tradicional d’aquestes festes amb un recorregut de
10 km va comptar l’any passat amb més d’11.300 corredors.
A més d’aquesta activitat, el 20 de desembre s’organitza la
Caminada de Nadal, i durant la programació a Plaça de Catalunya
s’organitzaran activitats amb bicicletes, acrobàcies i fitness.

» La Fàbrica de Joguines a la Fabra i Coats
La Fàbrica dels Reis d’Orient és un projecte creat amb l'objectiu de crear un imaginari col·lectiu
a l’entorn del recinte de la Fabra i Coats, un espai patrimonial de la ciutat al districte de Sant
Andreu que es transforma durant les festes de nadal en la Fàbrica dels Reis d’Orient. Compta
amb diferents espais com l’Oficina de Correus, la central de recollida i gestió de les cartes de la
ciutat dirigides als Reis d’Orient; la Fàbrica de Regals, el lloc on es produeixen tots els regals
que han demanat els nens i les nenes mitjançant les cartes; i el Magatzem, el punt de la fàbrica
on es guarden, ja preparats, els encàrrecs; tot guiat pel personal de la Fàbrica, que ensenyen i
expliquen als visitants tots els secrets del recinte.
La fàbrica obre els dies 29, 30 i 31 de desembre, 2, 3 i 4 de gener, en horari de 18 a 21 hores.
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» La campanya de comunicació “Hola Nadal”
La campanya de Nadal a Barcelona per aquest 2015 amb el lema “Hola Nadal” té per objectiu
comunicar l’oferta d’activitats, esdeveniments i tradicions que succeeixen a Barcelona durant el
període nadalenc. S’hi posen en valor les accions solidàries i de sensibilització fomentant un
Nadal solidari, de convivència i de participació, alhora que s’aposta per la dinamització del
comerç de proximitat. Al web www.barcelona.cat/nadal els ciutadans poden trobar tota la
informació i les agendes d’activitats per gaudir del Nadal a la ciutat, i s’ha creat el haixtag
#holanadal.
Enguany la campanya l’ha creat La Casa de Carlota, un estudi inèdit perquè el seu equip
professional incorpora estudiants d’escoles de disseny, dissenyadors amb síndrome de Down,
autisme i malalties mentals especialment dotats pel disseny. Aquesta suma de talents tan
diferents fa que els seus treballs siguin sorprenents.
S’han creat diverses temàtiques per donar resposta a les diferents iniciatives es duran a terme
durant el període nadalenc:
• Hola Nadal a la 1a Fira de Consum Responsable, d'Economia Social i Solidària.
• Hola Nadal a la plaça Catalunya: explica les activitats i espectacles.
• Hola Nadal. Hola Barri: posa en valor el comerç de proximitat.
• Hola Reis: dóna la benvinguda al reis i és la comunicació de les cavalcades.
• Joguines no sexistes: promociona la igualtat de gènere en el moment d’escollir les
joguines pels infants.
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