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FES NADAL A BADALONA! 
 
Com cada desembre, Badalona es vesteix de festa. Es vesteix de color, 
música i cançons, llum, il·lusió, temps de lleure, trobades familiars, 
bons propòsits, generositat, desitjos per a un món millor... A la ciutat 
sencera s’hi respira solstici d’hivern, s’hi respira Nadal! 

Badalona es prepara per a uns dies especials en els quals les tradicions de sempre prenen 
un nou sentit i s’enforteixen en ser compartides amb els nous infants que creixen o amb 
les persones que, arribades d’arreu del món, han fet d’aquesta ciutat casa seva. Unes 
Festes que es viuen des d’actituds i creences ben diverses o des d’opcions de laïcitat, amb 
un sentiment compartit de construcció d’una ciutat més comunitària, més justa i millor.
 
Per això em fa especial il·lusió poder presentar-vos aquest llibret de la campanya de 
Nadal que permet demostrar la ciutat dinàmica, viva i solidària que és Badalona. Un Nadal 
que també serà sostenible i que fomentarà el consum responsable. Que tindrà present 
que els desitjos per un món millor i més just s’han de convertir en compromisos i han de 
perdurar tot l’any. I un Nadal que es viurà de punta a punta de la ciutat. 
 
En aquestes pàgines hi trobareu tota la informació per viure aquest període singular. Amb 
tradicions arrelades i transformades, i amb les de sempre, com el pessebre de la plaça 
de la Vila o la fi ra de la Plana (amb el tió gegant!) i totes les activitats que organitzen les 
entitats als barris; però també amb noves iniciatives com el casal d’esports gratuït per a 
infants que es farà a Montigalà o les activitats al Port i als eixos comercials. I com a gran 
novetat, els arbres de Nadal que, per primera vegada, s’instal·laran en tots els districtes de 
la ciutat. No us perdeu les activitats i l’encesa de llums d’aquests arbres! 
 
Però sobretot serà també un Nadal màgic i de somnis. Per això us convido a venir a des-
cobrir el bosc dels desitjos que, del 28 al 30 de desembre, transformarà la plaça de la Vila 
en un espai per a compartir les il·lusions per a un nou any que volem que sigui millor. I a 
sortir a rebre i cridar els mags d’Orient amb un fanalet ben lluminós que podreu fer-vos 
als tallers de Biblioteques i entitats.
 
A Badalona volem un Nadal solidari on cap persona, sigui infant o sigui gran, es quedi 
sense un somriure. Per això a la lluita quotidiana per eradicar les desigualtats, la solitud i 
la pobresa, cal que hi afegim aquests dies una dosi extra de generositat.
  
Aquest any, feu Nadal a Badalona! 
 
Que tingueu unes bones Festes!
 
M. Dolors Sabater i Puig
Alcaldessa de Badalona
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Del 26 de novembre 
al 22 de desembre

9, 10, 16 i 17 de desembre, 
de 18 a 20 h

15 de desembre, 
a les 17 h

19, 20, 21 i 22 de desembre, 
de 18 a 20 h

Mercat Municipal La Salut
Campanya de Nadal durant totes les festes.

4 i 5 de gener, visita del patge reial: 
recollida de cartes dels nens i nenes.

Mercat Municipal de Llefi à
Campanya de Nadal durant totes les festes.

23 i 24 de desembre, visita del Pare Noel.
4 i 5 de gener, visita del patge reial: 
recollida de cartes dels nens i nenes.

Mercat Municipal Maignon
Campanya de Nadal durant totes les festes.

4 i 5 de gener, visita del patge reial: 
recollida de cartes dels nens i nenes.

Mercat Municipal de Pomar-Morera
Campanya de Nadal durant totes les festes.

Mercat Municipal de Sant Roc 
Campanya de Nadal durant totes les festes.

5 de gener, visita del patge reial: 
recollida de cartes dels nens i nenes. 

Mercat Municipal Torner
Campanya de Nadal durant totes les festes.

Fira de Nadal,
a la plaça de la Plana.

Tallers de manualitats nadalenques 

per a infants, a la plaça de la Plana.

Concert de nadales, a càrrec de la Coral 

de 1r d’ESO de l’Escola Arrels Esperança, 

a la plaça de la Plana.

Tió i festa infantil, 
a la plaça de la Plana. 
Els més petits podran fer cagar el tió alhora que

es fa la recollida de menjar per al Banc d’Aliments.

FIRES MERCATS MUNICIPALS 

Campanya 
de Nadal 

durant totes 
les festes

Del 13 de desembre 
al 5 de gener

Fira d’artesania tradicional, 
al passatge Maignon.
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CONSUM
RESPON-
SABLE

Associació de Botiguers 
i Serveis del Progrés
Campanya de Nadal “Regals 
de pel·lícula” durant totes les 
festes als comerços adherits.

Associació de Comerç 
Centre i Progrés
Campanya de Nadal 
durant totes les festes als 
comerços adherits.

Associació de Comerciants 
Passeig de La Salut
16 i 17 de desembre, durant tot 
el dia, Vine a jugar amb 
nosaltres, al passeig 
de la Salut. Jocs gegants, 
infl ables i tallers per als infants. 

22 i 23 de desembre, durant tot 
el dia i 24 de desembre, al matí, 
Vine a viure les festes de 
Nadal, al passeig de la Salut. 
Tallers de nadal, activitats infantils 
i comptarem amb la presència 
del Pare Noel perquè els nens i 
nenes puguin fer-s’hi una foto.

Bufalà Comerç 
Campanya de Nadal 
durant totes les festes als 
comerços adherits.

ASSOCIACIONS 
DE COMERCIANTS 

Associació de 
Comerciants Pérez Galdós
22 i 23 de desembre, durant tot el 
dia i 24 de desembre, al matí, Fira 
de Nadal, al carrer de Pérez Galdós. 
Recollida de joguines durant els tres 
dies a la mateixa fi ra a càrrec del grup de 
Facebook “Tu no eres de Badalona si no...”

Associació de Comerciants 
de Sant Crist de Can Cabanyes
Campanya de Nadal i 
celebració del Centenari 
de l’Associació durant totes les 
festes amb els comerços adherits.

2 de desembre, a les 17 h, 
Concert de nadales a càrrec de
la Coral de l’Associació de Veïns
de Sant Crist i gran xocolatada, 
a la plaça Frederica Montseny. 

BadaCentre
18 de desembre, al matí, 
Jocs del món, jocs gegants 
per a nens i nenes. 
Del 6 de desembre al 4 de gener, 
Joc de les Anomalies de Nadal. 
Un joc per a tota la família.

Durant la campanya de Nadal es repartiran 
“RASCA-RASCA”  a tots els clients, amb 
premis de 5, 10, 25, 50, 100 i 250 euros.

Els festius 
4, 6, 8, 11 i 18 
de desembre 
i 8 de gener 

LES BOTIGUES 
ESTARAN 
OBERTES

NO ET DEIXIS CONSUMIR PEL NADAL: 
GAUDEIX-LO DE MANERA INTEL·LIGENT I SOSTENIBLE!

Aquest Nadal compra i regala de manera conscient i no 
oblidis que cada regal és produït i transportat i que, tard o 
d’hora, acabarà essent un residu. Darrere de cada compra i 
regal hi ha matèries primeres, energia i treball humà.

Compra de manera responsable i sostenible
 
Regala cultura i lleure  
 
Evita regals amb embolcalls excessius i superfl us: 
recicla, reutilitza i redueix 
 
Compra joguines que no promoguin valors sexistes 
ni violents
 
Compra joguines que 
promoguin un joc respectuós, 
cooperatiu i que fomentin 
l’esperit crític
 
Exerceix els teus drets 
com a consumidor 
 

I, sobretot, per Nadal, 
regala temps: té molt més valor 
que els diners.
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Fes un Nadal sostenible

27 de novembre, 20è Mercat del Trasto
de 10 a 14 h edició especial de Nadal,
  al  parc de les Muntanyetes

18 de desembre,  Nadal a Can Miravitges
des de les 10 del matí a l’Escola de Natura Angeleta Ferrer. 
  Jornada de portes obertes i diversos tallers
   gratuïts relacionats amb la festa de Nadal 
  i adreçats a les famílies. 
  Cal inscriure-s’hi prèviament trucant 
  al 93 395 01 05 de les 9 a 14.30 h.
 

Fes Nadal als districtes
Activitats i encesa dels llums dels arbres de Nadal
1 i 2 de desembre, inauguració, a les 18 h  

1 de desembre  districte 1: a la plaça de la Plana 

1 de desembre  districte 5: al c. de Sant Lluc, cantonada av. d’Alfons XIII 

1 de desembre  districte 6: plaça dels Andes

2 de desembre  districte 2: al c. dels Apenins, alçada del c. de Trieste.

2 de desembre  districte 3: plaça d’Antònia Boada 

2 de desembre  districte 4: al c. de Juan Valera, cantonada amb av. del 
  Marquès de Sant Mori 

Cantada de nadales a càrrec de la Unió de Corals de la Gent Gran de Badalona 
i de l’Associació Cultural Extremeña Zurbarán.

Els sis arbres de Nadal són del tipus Fotínia de Fraser, espècie que tolera tant 
la plantació en escocell com en parcs. Un cop acabin les festes de Nadal, es 
plantaran en un espai de la ciutat i continuaran vivint. Si bé els arbres típics 
de Nadal són els avets, el clima a Badalona no és el que necessita l’avet per 
al seu correcte desenvolupament i, si el replantem, acaba morint. 

FES UN NADAL SOSTENIBLE

Badalona convida 
 a tothom a una doble 

jornada de convivència 
màgica. Dijous 1 i divendres

 2 de desembre, a les 18 h, 
s’inauguraran sis arbres 

de Nadal en els sis 
districtes, que ompliran de 

somnis la nostra ciutat.

Fes Nadal 
als districtes
Fes Nadal 
als districtes
Activitats i encesa dels llums 
dels arbres de Nadal
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18 de desembre,  Casa de la Vila
de 10 a 14 h i de 17 a 21 h Jornada de portes obertes 
  a la Casa de la Vila amb visita teatralitzada. 

  Hi col·labora: alumnes del Conservatori 

  Professional de Música de Badalona. 

18 de desembre,  Museu de Badalona
de 10 a 14 h i de 17 a 20 h Visita el Museu de Badalona
  Preu 1 €.

PORTES OBERTES

28, 29 i 30 de desembre, 
de 17 a 21 h, 
a la plaça de la Vila,
Entrada gratuïta

EL BOSC DELS DESITJOS

Les companyies de teatre de carrer 
La Tal i La Industrial Teatrera ens 
proposen descobrir un espai màgic, 
un bosc on tothom podrà escriure els 
seus desitjos, uns desitjos que seran 
anònims i públics alhora, en un espai
teatralitzat ple de sensibilitat i bons 
auguris. Quinze minuts de recorregut 
amb sorpreses i molta màgia, de la mà 
de tres personatges somniadors!
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CAP INFANT SENSE JOGUINA
CAP PERSONA SENSE UN SOMRIURE

Com pots participar-hi:

Fent una aportació econòmica 

a l’urna habilitada a la plaça de la Vila, 

del 13 de desembre al 3 de gener de 2017 

Portant una joguina al punts de recollida:

Centre Comercial Montigalà, 
durant el mes de desembre 

Plaça de la Vila, 
del 13 al 30 de desembre, 
de 10 a 21 hores 

Plaça de la Plana, 
del 13 al 30 de desembre, 
de 16.30 a 21 hores

Recorda que les 
joguines millor 

que siguin noves 
i preferentment 

didàctiques; si són 
usades, que estiguin 

en bon estat.  

Activitats promocionals i de recollida de joguines:
 
16 de desembre, de 10 a 14 h Fira d’Artesania, 

  a  l’Associació de Salut Mental del Barcelonès   

  Nord (carrer de Mossèn Anton Romeu, 77).

18 de desembre, a les 10 h Master Class de Zumba, 

  a la plaça Trafalgar. Ho organitza: 

  Plataforma TDAH. 

18 de desembre, de 8 a 21 h Pedaleja per un somriure, 

  al Poliesportiu La Plana. 

18 de desembre, de 10 a 15 h Futbol solidari, a càrrec del FC Badalona.

22 de desembre,  Festa Solidària a la discoteca Sarau
a partir de les 19 h Ho organitza: Col·legi Badalonès. 
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Del 13 de desembre  Pessebre tradicional
al 6 de gener a la plaça de la Vila.

13 de desembre,  Inauguració 
a les 19 h  i cantada de nadales
  a càrrec de les corals de les escoles Antoni

   Botey, Alexandre Galí, Llibertat, Lola Anglada 

  i Miguel Hernández. Aquestes corals formen part 

  del projecte que impulsen les AMPA de cada

   escola, l’Orfeó Badaloní, el Conservatori Professio-

  nal de Música de Badalona i el Servei d’Educació 

  de l’Ajuntament de Badalona. 

Del 13 de desembre  18a Mostra de Pessebres 
al 6 de gener de Badalona (diorames)
Horaris: de dilluns a a la sala d’exposicions El Refugi. 
divendres de 17 a 20.30 h; Accés a la sala per a persones amb mobilitat

dissabtes i festius, de  reduïda a través de l’ascensor de la Casa de la Vila.

12 a 14 h i de 17 a 20.30 h Ho organitza: Amics del Pessebre de Badalona.

   

Del 14 de desembre  Pessebre quadre costumista
al 9 de gener de la Mediterrània cristiana, 

de dilluns a divendres al Casal Cívic de Pomar, (av. Sabadell, s/n).
no festius, de 9 a 14 h Ho organitza: Casal Cívic de Pomar.

i de 16 a 20 h.

 

Del 17 de desembre  30a Mostra de pessebres, 

al 28 de gener a l’església de Sant Roc. 
  Ho organitza: Fundació Ateneu Sant Roc

  amb la col·laboració de la Parròquia Sant Roc. 

17 i 18 de desembre,  Pessebre vivent, 

a les 18 h  a l’església de Sant Roc. 
  Ho organitza: Fundació Ateneu Sant Roc

  amb la col·laboració de la Parròquia Sant Roc.

18 de desembre,  Pessebre vivent, 

a les 18 h  al poliesportiu de la Ronda. 
  Ho organitza: AV Ronda Sant Antoni de Llefi à.

Durant totes les festes  Pessebre de l’església de Santa Maria, 

  al carrer del Temple.

PESSEBRES
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El Parc de Nadal Esportiu és una activitat gratuïta i exclusiva 
per a infants, dinamitzada per professionals de l’esport i 
el lleure, i en el que es duran a terme diferents activitats 
esportives: tir amb arc, rocòdrom, bàdminton, hoquei, 
circuit de coordinació i agilitat, circuit de psicomotricitat, 
croquet, bitlles catalanes..., activitats recreatives: 
malabars, infl ables, jocs de punteria, jocs tradicionals, jocs 
populars, jocs del món, jocs de taula... i diversos tallers. 

Lloc: 
Complex Esportiu Municipal Montigalà, 
c. Rossinni, 8

Edats: 
infants de 3 a 12 anys

Dates i horaris:
Del 27 al 30 de desembre, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h 
Del 2 al 4 de gener, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h 
5 de gener, de 10 a 13 h 

Inscripcions:
Al mateix Complex Esportiu Municipal Montigalà, c. Rossinni, 8, 
durant els horaris de funcionament del parc i emplenant el 
formulari d’inscripció que es pot descarregar a www.badalona.cat.

PARC ESPORTIU DE NADAL

Activitat
 gratuïta

 i exclusiva 
per a infants
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Tallers de construcció de fanalets

14 de desembre, a les 18 h  a la Biblioteca Pomar

20 de desembre, a les 17.30 h a la Biblioteca Canyadó 
   i Casagemes-Joan Argenté

21 de desembre, a les 18 h  a la Biblioteca Llefi à-Xavier Soto

22 de desembre, a les 18 h a la Biblioteca Sant Roc

27 de desembre, a les 18 h a la Biblioteca Can Casacuberta

3 de gener, a les 17.30 h  a la Biblioteca Lloreda

Conte El fanalet d’en Tasi

14 de desembre, a les 18 h a la Biblioteca Pomar

22 de desembre, a les 17.30 h a la Biblioteca Canyadó 
   i Casagemes-Joan Argenté

23 de desembre, a les 18 h a la Biblioteca Sant Roc

29 de desembre, a les 18 h a la Biblioteca Can Casacuberta

4 de gener, a les 18 h  a la Biblioteca Llefi à-
   Xavier Soto

4 de gener, a les 17.30 h  a la Biblioteca Lloreda  

NARRACIÓ DEL CONTE 
EL FANALET D’EN TASI 
I CRIDA ALS REIS

CAVALCADA DE REIS

2 i 3 de gener,  Recollida de cartes a càrrec
de 17 a 20.30 h dels Patges Reials, a la plaça de la Vila.

5 de gener, a les 17 h Arribada de Ses Majestats  
  els Reis d’Orient, al pont del Petroli. 

5 de gener, a les 18.30 h Inici de la Cavalcada de Reis, 

  a l’avinguda de Pius XII cantonada amb 
  rambla de la Solidaritat.

3 i 4 de gener,  Patge reial al Port, a la zona de restauració 
de 17 a 20 h del port. Ho organitza: Marina Badalona.

3 i 4 de gener,  Taller de fanalets al Port de Badalona.

de 17 a 19 h a la sala Maristany. Ho organitza: Marina Badalona.
  Hi col·labora l’AMPA Badalona Port i l’AV Front Marítim.

4 de gener, a les 18 h,  Festa dels Patges Reials, 

  al pavelló de bàsquet del CP Sant Josep. 
  Ho organitza: Aspirantat de Sant Josep.

5 de gener, de 10 a 13 h  Taller de Fanalets, a l’AV Centre (c. Sant 
  Miquel 34). Ho organitza: AV Centre i El Micaquer

5 de gener, a les 19 h Cavalcada de Reis de l’AV Sant Joan 
  de Llefi à, a l’avinguda d’Amèrica, 33
  
5 de gener,  Crida als Reis, del carrer del Carme
de 20.15 a 20.30 h fi ns a la Rambla (Racó d’en Gual).
  Ho organitza: AV Centre.
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ALTRES ACTIVITATS

24 de novembre,  Xerrada Som socorristes i salvem vides,  
a les 19 h  a càrrec de l’ONG PROACTIVA OPEN ARMS, 
  al Centre d’Activitats Nàutiques. 
  Ho organitza: Marina Badalona.

24 de novembre,  Encesa de llums de Nadal al port de
a les 20.45 h Badalona, a càrrec de la tripulació de l’Astral, el veler

  de l’ONG Proactiva Open Arms. Ho organitza: Marina Badalona.

A partir del S’encen la il·luminació dels carrers
26 de novembre, de la ciutat i de la plaça de la Vila

Del 30 de novembre  Vila d’Arts, al Centre Cívic Dalt la Vila
al 22 de desembre Exposició col·lectiva. Ho organitza: Vila d’Arts.

3 de desembre,  Connect’art-4a Fira de Joves Creadors
de 10 a 20 h de Badalona, a la plaça Pompeu Fabra.
  Hi participen artistes d’arts visuals i d’arts escèniques. 

3 de desembre, Concert de Nadal,  
a les 10.30 h davant el monument a Roca i Pi de la Rambla,
  a càrrec de La Coral Badalonense.

15 de desembre, Concert de Nadal de les corals escolars
a les 17.30 h al Centre Cívic La Salut, amb la corals de les escoles 
  Artur Martorell, Baldomer Solà, Gitanjali, Jungfrau i Ventós Mir.  
  Aquestes corals formen part del projecte  que impulsen les AMPA de cada escola,
  l’Orfeó Badaloní, el Conservatori Professional de Música de Badalona
  i el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Badalona. 

17 de desembre, Mostra d’Arts, a la plaça de Pau Casals.
de 10 a 21 h Ho organitza: Vila d’Arts, hi col·labora: AV Dalt la Vila..

17 de desembre, Sopa de Pedres. a la plaça de la Vila. 
d’11 a 20 h  Ho organitza la secció Soca-Rel d’El Círcol..

ALTRES ACTIVITATS

17 de de desembre,  Taller de manualitats per preparar el  
de 17 a 19 h,  Nadal,Decoració de l’arbre de Nadal i   
  creació de nadales i ornaments originals. 
  Al Port de Badalona (a la sala Maristany). Actes   
  emmarcats en la Marató de TV3. Ho organitza: Marina Badalona.

17 de desembre, Concert de música fl amenca de Nadal
a les 19.30 h amb l’actuació d’Isabel de Mérida, José Maria Parra, 
  Cor Flamenco Vivo i  Roberto Hernandez, a Badalona 
  Ciutat Romana (Decumanus del Museu). 
  Ho organitza: Asociación Flamenco Vivo. 

17 de desembre,  Concert per a La Mataró, a l’església Santa Maria, 
a les 20 h  a càrrec de l’Orfeó Badaloní i A-Grup Vocal.

18 de de desembre,  Taller de manualitats per preparar el  
d’11 a 19 h  Nadal,Decoració de l’arbre de Nadal i   
  creació de nadales i ornaments originals. 
  Al Port de Badalona (a la sala Maristany). Actes   
  emmarcats en la Marató de TV3. Ho organitza: Marina Badalona.

18 de desembre,  Exhibició i taller amb el grup de percussió
d’11 a 13 h  dels Diables Kapaoltis. Actes emmarcats en la   

  Marató de TV3. Ho organitza: Marina Badalona.
  
18 de desembre,  14a Trobada de corals, a l’església de Sant Roc. 
a les 11.30 h Ho organitza: Fundació Ateneu Sant Roc, 
  amb la col·laboració de la Parròquia Sant Roc. 
  
18 de desembre,  Els Pastorets a El Círcol.
a les 11.30 h i a 18 h.   Ho organitza la secció La Dramàtica d’El Círcol.

30 de desembre, 
7 i 8 de gener, 
a les 18 h
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21 de desembre,  Concert de Nadal, a l’església dels Pares 
a les 17.30 h,  Carmelites, a càrrec de la Coral Infantil de l’Orfeó

  Badaloní.

21 de desembre,  Concert de Nadal, a l’església de Sant Josep,
a les 20.45 h a càrrec de la Coral Betúlia.

23 de desembre,  Tió gegant, al carrer de Pérez Galdós.
a partir de les 18 h Ho organitza: la Comissió de Cultura de Llefi à.

24 de desembre,  El Cant de la Sibil·la, a Sant Jeroni de la Murtra. 
a les 21 h  Ho organitza: Amics de la Música de Badalona-Orfeó 
  Badaloní.

24 de desembre,  El Cant de la Sibil·la,  
a les 23:45 h a l’església de Sant Josep. 
  Ho organitza: Amics de la Música de Badalona-Orfeó 
  Badaloní.

30 de desembre, Concert de Nadal, a càrrec de La Coral Badalonense.

a les 20 h  Ho organitza: Amics de la Música de Badalona.

3 de gener,  Artaban, príncep de les estrelles, 

a les 12 i a les 18 h al Teatre Zorrilla,  

  a càrrec d’A-Grup Vocal de l’Orfeó Badaloní 
  amb la col·laboració de Badalona Cultura.

ALTRES ACTIVITATS

24 de novembre Xerrada del l’ONG PROACTIVA OPEN ARMS 20

24 de novembre Encesa de llums de Nadal al port de Badalona 20

Del 26 de novembre 
al 22 de desembre

Fira de Nadal 4

A partir del 26 
de novembre

S’encen la il·luminació dels carrers de la ciutat
i de la plaça de la Vila

20

27 de novembre Mercat del Trasto edició especial de Nadal 8

Del 30 de novembre 
al 22 de desembre

Vila d’Arts 20

1 de desembre Fes Nadal als districtes 8

2 de desembre Fes Nadal als districtes 8

2 de desembre
Concert de nadales a càrrec de la Coral de 
l’Associació de Veïns de Sant Crist i gran xocolatada

6

3 de desembre Connect’art-4a Fira de Joves Creadors de Badalona 20

3 de desembre Concert de Nadal, a càrrec La Coral Badalonense 20

Del 6 de desembre 
al 4 de gener

Joc de les Anomalies de Nadal 6

9 de desembre Tallers de manualitats nadalenques per a infants 4

10 de desembre Tallers de manualitats nadalenques per a infants 4

Del 13 de desembre 
al 3 de gener

Cap infant sense joguina. Cap persona sense un somriure 12

Del 13 de desembre 
al 5 de gener

Fira d’artesania tradicional 4

Del 13 de desembre 
al 6 de gener

Pessebre tradicional 14

Del 13 de desembre 
al 6 de gener,

18a Mostra de Pessebres de Badalona (diorames) 14

13 de desembre Inauguració del pessebre i cantada de nadales 14

14 de desembre Conte El fanalet d’en Tasi i crida als Reis 18

14 de desembre Tallers de construcció de fanalets 18

Del 14 de desembre 
al 9 de gener

Pessebre quadre costumista 
de la Mediterrània cristiana

14

15 de desembre Concert de Nadal de les corals escolars 20

Dates Activitat Pàgina

CRONOLOGIA

Per a més informació d’altres activitats consulteu: www.badalona.cat/nadal



24 25

15 de desembre
Concert de nadales, a càrrec de la Coral de 1r d’ESO 
de l’Escola Arrels Esperança

4

16 de desembre Fira d’Artesania 13

16 de desembre Vine a jugar amb nosaltres 6

16 de desembre Tallers de manualitats nadalenques per a infants 4

17 de desembre Mostra d’Arts 20

17 de desembre Tallers de manualitats nadalenques per a infants 4

17 de desembre Concert de música fl amenca de Nadal 21

17 de desembre Concert per a La Mataró 21

17 de desembre Pessebre vivent 15

17 de desembre Sopa de Pedres 20

17 de desembre Taller de manualitats per preparar el Nadal 21

17 de desembre Vine a jugar amb nosaltres 6

Del 17 de desembre 
al 28 de gener

30a Mostra de pessebres 14

18 de desembre 14a Trobada de corals 21

18 de desembre Els Pastorets 21

18 de desembre Taller de manualitats per preparar el Nadal 21

18 de desembre
Exhibició i taller amb el grup de percussió dels Diables 
Kapaoltis. 

21

18 de desembre Futbol solidari 13

18 de desembre Nada a Can Miravtges 8

18 de desembre Jocs del món, jocs gegants per a nens i nenes 6

18 de desembre Jornada de portes obertes a la Casa de la Vila 11

18 de desembre Master Class de Zumba 13

18 de desembre Pedaleja per un somriure 13

18 de desembre Pessebre vivent 15

18 de desembre Visita el Museu de Badalona 11

19 de desembre Tió i festa infantil 4

20 de desembre Taller de construcció de fanalets 18

20 de desembre Tió i festa infantil 4

21 de desembre Concert de Nadal, coral infantil de l’Orfeó Badaloní 22

Dates Activitat Pàgina

21 de desembre Concert de Nadal, coral Betúlia 22

21 de desembre Taller de construcció de fanalets 18

21 de desembre Tió i festa infantil 4

22 de desembre Conte El fanalet d’en Tasi i crida als Reis 18

22 de desembre Festa Solidària a la discoteca Sarau 13

22 de desembre Fira de Nadal 6

22 de desembre Taller de construcció de fanalets 18

22 de desembre Tió i festa infantil 4

22 de desembre Vine a viure les festes de Nadal 6

23 de desembre Fira de Nadal 6

23 de desembre Conte El fanalet d’en Tasi i crida als Reis 18

23 de desembre Tió gegant 22

23 de desembre Vine a viure les festes de Nadal 6

23 de desembre Visita del Pare Noel 5

24 de desembre El Cant de la Sibil·la 22

24 de desembre Fira de Nadal 6

24 de desembre Vine a viure les festes de Nadal 6

24 de desembre Visita del Pare Noel 5

Del 27 al 30 
de desembre

Parc esportiu de Nadal 16

27 de desembre Tallers de construcció de fanalets 18

28 de desembre El bosc dels desitjos 10

29 de desembre El bosc dels desitjos 10

29 de desembre Conte El fanalet d’en Tasi i crida als Reis 18

30 de desembre Concert de Nadal, la Coral Badalonense 22

30 de desembre El bosc dels desitjos 10

30 de desembre Els Pastorets 21

Del 2 al 5 de gener Parc esportiu de Nadal 16

2 de gener Recollida de cartes a càrrec dels Patges Reials 19

3 de gener Artaban, príncep de les estrelles, a càrrec d’A-Grup Vocal 22

3 de gener Tallers de construcció de fanalets 18

Dates Activitat Pàgina

CRONOLOGIA



26

3 de gener Patge reial al Port 19

3 de gener Recollida de cartes a càrrec dels Patges Reials 19

3 de gener Taller de fanalets al Port de Badalona 19

4 de gener Festa dels Patges Reials 19

4 de gener Patge reial al Port 19

4 de gener Taller de fanalets al Port de Badalona. 19

4 de gener Conte El fanalet d’en Tasi i crida als Reis 18

4 de gener Visita del patge reial: recollida de cartes dels nens i nenes 5

5 de gener Taller de Fanalets 19

5 de gener Visita del patge reial: recollida de cartes dels nens i nenes 5

5 de gener Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient 19

5 de gener Inici de la Cavalcada de Reis 19

5 de gener Crida als Reis 19

5 de gener Cavalcada de Reis de l’AV Sant Joan de Llefi à 19

7  de gener Els Pastorets 21

8 de gener Els Pastorets 21

Dates Activitat Pàgina

CRONOLOGIA

disseny i il·lustració: albertnavarro.cat



Hi col·labora:
Amics de la Música de Badalona, Amics del Pessebre de Badalona, AMPA Alexandre 
Galí, AMPA Antoni Botey, AMPA Artur Martorell, AMPA Badalona Port, AMPA Baldomer 
Solà, AMPA Gitanjali AMPA Jungfrau, AMPA Llibertat, AMPA Lola Anglada, AMPA Miguel 
Hernández, AMPA Ventós Mir, Asociación Flamenco Vivo, Aspirantat de Sant Josep, 
Associació de Botiguers i Serveis del Progrés, Associació de Comerç Centre i Progrés, 
Associació de Comerciants de Sant Crist de Can Cabanyes, Associació de Comerciants 
Passeig de La Salut, Associació de Comerciants Pérez Galdós, Associació Cultural 
Extremeña Zurbarán, Associació de Salut Mental del Barcelonès Nord, AV Centre, 
AV de dalt la Vila, AV Front Marítim, AV de Veïns Sant Joan de Llefi à, AV Ronda Sant 
Antoni de Llefi à, BadaCentre, Bufalà Comerç, Casal Cívic de Pomar, Centre Comercial 
Montigalà, Col·legi Badalonès, Comissió de Cultura de Llefi à, Conservatori Professional 
de Música de Badalona, Escola Arrels Esperança, Escola de Natura Angeleta Ferrer, 
El Micaquer, FC Badalona, Federació d’Associacions de Veïns de Badalona, Fundació 
Ateneu Sant Roc, La Coral Badalonense, La Coral Betúlia, La Dramàtica d’El Círcol, La 
secció Soca-Rel d’El Círcol, Marina Badalona, Mercats Municipals de Badalona, Museu 
de Badalona, Orfeó Badaloní, Parròquia Sant Roc, Plataforma TDAH, Unió de Corals de 
la Gent Gran de Badalona, Vila d’Arts, Xarxa de Biblioteques Municipals de Badalona. 

+Informació:

www.badalona.cat/nadal


