
 

NADAL AL PORT DE BADALONA 

Del 24 de novembre de 2016 al 8 de gener de 2017 

ENCESA DE LLUMS DE NADAL.   
Membres de les tripulacions del veler Astral, de l’ONG PROACTIVA OPEN ARMS. 
Centre d’Activitats Nàutiques 
Dijous, 24 de novembre, a les 19h, xerrada “Som socorristes i salvem vides” ; a les 20.30h aprox, encesa 
 
 

PREPARA EL NADAL AL PORT / MARATÓ de TV3 
a la Sala i a la placeta Maristany 
 

Dissabte, 17 de desembre de 2016 
17 a 19h. Taller de manualitats per preparar el Nadal *  
Decoració de l’arbre de Nadal i creació de nadales i ornaments originals 
17.30h. Exhibició de ball de l’Escola de Dansa Moviment 2 
Coreografies You dont’t on me i Let’s get crazy 
18h. Ballem tots la Flash Mob de la Marató de TV3 2016 amb l’Escola de Dansa Moviment 2 
Baixeu-la del portal de la Marató i vingueu a ballar-la amb nosaltres! 

 
Diumenge, 18 de desembre de 2016, d’11 a 14h  
11 a 13h. Taller de manualitats per preparar el Nadal *  
Decoració de l’arbre de Nadal i creació de nadales originals 
11 a 13h. Taller de nusos i corderia, taller d’instruments de navegació i posicionament i taller de pintar “Pintaquetx”    
11.30h. Game Over (Xerrada per a la Marató) 
Programa Preventiu d’accidents de trànsit de l’Institut Guttmann adreçats a famílies i joves, en el marc de la temàtica sobre lesions medul·lars. 
11 a 14h. Club de la Llana de Badalona (recaptació per a la Marató) 
Venda de productes artesans confeccionats pel col·lectiu a 5€  
11 a 12h. Exhibició i taller de percussió, dels Diables Kapaoltis 
12h. Els Castellers de Badalona alcen un pilar de quatre  
13.00h. Actuació dels Cantaquetx 
13.40h. Exhibició de ball de l’Escola de Ball Tribu Urbana Badalona 
13.50h. Ballem tots la Flash Mob de la Marató de TV3 2016 amb l’Escola Tribu Urbana 
Baixeu-la del portal de la Marató i vingueu a ballar-la amb nosaltres! 
14.00h. Sortejos d’una passejada al quetx Ciutat Badalona per a dues persones i d’àpats en els establiments col·laboradors del Port 
 
*Els tallers de preparar el Nadal es fan en torns de mitja hora. Places limitades. Gratuïts (aportació voluntària per a la Marató). Reserva prèvia inscripció 
per ordre de recepció dels correus a events@marinabadalona.cat  Confirmació personalitzada de la reserva.  
 
 

PREPARAR ELS REIS MAGS AL PORT DE BADALONA 
a la Sala i a la placeta Maristany  
 

Dimarts 3 de gener, de 17 a 20h 
PATGE REAL AL PORT, per atendre els desitjos i rebre la carta que farem al taller per fer arribar als Reis de l’Orient 
 
De 17 a 19h. Taller de fanalets. Farem un fanalet de Reis perquè la canalla el porti a la cavalcada. Després, Crida als Reis per la zona. No cal reserva prèvia. 
Aportació 1€ per a entitat solidària. 

 

Dimecres 4 de gener, de 17 a 20h 
Al Port, PATGE REAL AL PORT, per atendre els desitjos i rebre la carta que farem per fer arribar als Reis de l’Orient 
A l’Institut La Llauna 
17.30h. Espectacle de màgia a càrrec del Mag Xema 
18.30h. Lliurament de cartes als patges reals de l’Orient.  Aportació 1€ per entitat solidària  
 
COL·LABOREN: 
AMPA Badalona Port, AVV Front Marítim, Institut Guttmann, Castellers de Badalona, Club de la Llana de Badalona, Diables Kapaoltis, Associació d’Amics del Quetx Ciutat 
Badalona, Escola de Dansa Moviment 2,  Escola de Dansa Tribu Urbana Badalona, Ajuntament de Badalona  i entitats que es vagin sumant al programa.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                    

 

3 H D’APARCAMENT GRATUÏT 
Fins el 8 de gener en els establiments conveniats. Busca el distintiu 

 
 
OFERTA GASTRONÒMICA  
Consulteu menús per a grups i empreses. Valoreu que els professionals també per a la familia en aquestes dates 
 
REGALA MAR  
Per què no navegar en el quetx? I si em trec el títol de patró?  És el moment de regalar-nos mar.   
 

 

                       

Nadal al Port de Badalona. Del 24 de novembre de 2016 -  8 de gener de 2017 
Segueix-nos a les xarxes per estar al dia de tota la programació i novetats 

   Port de Badalona   @PortdeBadalona  
Tel. 93 3207500 
www.marinabadalona.cat  port@marinabadalona.cat 
 


