23 DE NOVEMBRE. DISSABTE
FIRA DE NADAL
Del 23 de novembre al 23 de desembre
Tot el dia
Plaça de la Plana
Venda d’avets, pessebres, tions i ornamentació nadalenca.
30 NOVEMBRE. DISSABTE
PARC CULTURAL HOLA NADAL!
A partir de les 10 h, durant tot el dia
Passeig Marítim (platja del Pont del Petroli i platja del Coco)
Per a tots els públics.
La façana marítima serà l'escenari d'un seguit d'activitats culturals i artístiques adreçades a tota la
família.
Al parc cultural hi podreu trobar diferents espais:
-

Espai experimenta, amb tallers, explicació i creació de contes de nadal i artistes locals. A
càrrec de la Xarxa Municipal de Biblioteques i el col·lectiu Vila d’Arts.

-

Espai 7a Fira de Joves Creadors- Connect'art, un espai de trobada creatiu amb diferents
expositors on es facilita als joves l'oportunitat de poder donar a conèixer, exposar,
promocionar i intercanviar experiències a través dels seus projectes i la seva obra. A la fira
s'inclouran un ampli ventall d'expressions artístiques i també es faran tallers creatius.

-

Espai joc i ludoteca, amb un espai de titelles, jocs tradicionals i un circuit d’habilitat infantil.

-

Escenari del parc cultural Hola Nadal!, amenitzat per un espectacle de teatre musical i un
concert en directe a càrrec d’un grup d’animació infantil.

Una jornada escènica, amb un interès especial per les arts de carrer, en què podrem gaudir en directe
d'espectacles de circ, acrobàcia i teatre de carrer.
Més informació: web municipal i xarxes socials municipals (@culturabdn)
Organitza: Ajuntament de Badalona
Activitat gratuïta. Accés restringit a vehicles particulars. Bus: H-10 i N11. Metro: L2 Gorg

INAUGURACIÓ DE L'ARBRE DE NADAL
18 h
Plaça de la Vila
S’inaugura la il·luminació nadalenca de la plaça de la Vila. Un gran arbre de Nadal de diversos colors
presidirà la plaça, tot just davant de la casa de la vila, també il·luminada en consonància amb l'arbre.
Es tracta d'una estructura cònica de dotze metres d'alçada coronada amb una gran estrella. I a més
a més, és transitable!
ENCESA DE LLUMS DE NADAL AL PONT DEL PETROLI
19 h
Passeig Marítim
El moment de l’encesa dels llums serà el preàmbul d’una gran festa a la façana marítima.
CONCERT “HOLA NADAL”
A partir de les 19 h
Passeig Marítim (al costat del port)

Com a colofó i després d’encendre els llums de Nadal, hi haurà el concert “Hola Nadal” 2019, on
actuarà Soraya, artista de música pop que va debutar al famós programa de televisió Operación
Triunfo i que s'ha consagrat com artista per èxits com Dreamer, Feeling you i Con fuego.
Seguidament, actuarà Macaco, grup musical barceloní que barreja la rumba, el reggae i el funk
amb accent electrònic. Tots dos artistes presentaran els seus darrers treballs discogràfics en una
jornada plena de sorpreses.
Activitat gratuïta. Accés restringit a vehicles particulars.
Bus: H-10 i N11. Metro: L2 Gorg

1 DESEMBRE. DIUMENGE
25è MERCAT DEL TRASTO. EDICIÓ ESPECIAL DE NADAL
De 9 a 14 h
Parc de les Muntanyetes
Tots els públics.
Mercat de segona mà amb l’objectiu de promoure la reutilització i donar valor als objectes usats
que estiguin en bon estat perquè no es converteixin en residus i altres persones que els necessitin
puguin fer-los servir.
Per participar-hi i posar-hi una parada, cal fer una preinscripció prèvia en línia a l’Ajuntament de
Badalona, www.badalona.cat
Col·labora: Associació Solidança i Associació Social Amics del Gorg Mar
2 DESEMBRE. DILLUNS
JOC DE LES ANOMALIES
Del 2 de desembre al 2 de gener
A les botigues dels carrers de Mar i del Canonge Baranera.
Un joc per a tota la família.
Organitza: Associació de Comerciants BadaCentre
FEM EL PESSEBRE DE PLASTILINA
18 h
Biblioteca Llefià-Xavier Soto
Carrer del Planeta Mart, 10
Per a infants de 4 a 14 anys. Els menors de 8 anys han d'anar acompanyats d'un adult.
Taller creatiu per aprendre a modelar amb plastilina les diverses figures del pessebre que guarniran
la biblioteca per Nadal.
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona

3 DESEMBRE. DIMARTS
MUNTEM EL PESSEBRE
Del 3 al 12 de desembre
Dimarts i dijous, de 17.30 a 20 h
Casal Cívic Pomar
Avinguda de Sabadell, s/n
Per a joves de 12 a 18 anys.
Els joves de Pomar munten el pessebre costumista que cada any presenten al barri.
Activitat gratuïta.
Organitza: Casal Cívic de Pomar (en el marc del programa Encaix)

6 DESEMBRE. DIVENDRES
CANTAMÚSICOS
Del 6 al 9 de desembre
18 h
Teatre del Círcol
Carrer de Sant Anastasi, 2
Per a infants.
Espectacle musical en què els personatges clàssics i actuals de la infància televisiva es troben junts
al Teatre del Círcol.
Preu: 10 € socis del Círcol, persones amb RB, PIRMI, atur llarga durada o derivades de serveis
socials; 12 € socis de TRESC i Òmnium; 14 € entrada general.
www.circol.cat
Organitza: companyia “Los Cantamúsicos”
Col·labora: El Círcol

7 DESEMBRE. DISSABTE
CONCERT DE NADAL
D’11 a 14 h
Plaça de la Vila
Per a tots els públics.
Concert de música nadalenca a càrrec de corals i grups infantils.
Organitza: Associació de Comerciants BadaCentre

10 DESEMBRE. DIMARTS
TALLER DE CENTRES DE TAULA NADALENCS
De 10 a 12 h
Mercat Municipal La Salut
Avinguda del Marquès de Sant Mori, s/n
Organitza: Associacions de Comerciants i Mercats Municipals
TALLER DE FANALETS
17.30 h
Biblioteca Canyadó i Casagemes – Joan Argenté
Carrer de Jacinto Benavente, 3
Per a infants i públic familiar.
Cal inscripció prèvia a www.badabiblios.cat.
11 DESEMBRE. DIMECRES
TALLER DE CENTRES DE TAULA NADALENCS
De 10 a 12 h
Mercat Municipal Sant Roc
Avinguda del Congrés Eucarístic, s/n
Organitza: Associacions de Comerciants i Mercats Municipals

12 DESEMBRE. DIJOUS
CENTRES DE NADAL
De 10 a 12 h
Casal Cívic de Pomar
Avinguda de Sabadell, s/n
Per a públic adult.
Taller de centres de taula de Nadal.
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia al Casal i portar els materials necessaris. Horari d'inscripcions: de 9 a 14 i de
15 a 21 h.
Organitza: Casal Cívic de Pomar
CONCERT DE NADALES
17 h
Fira de Nadal
Plaça de la Plana
A càrrec de la Coral de 1r d’ESO de l’Escola Arrels Esperança.
TALLER DE FANALETS
A les 17 i a les 18 h
Biblioteca Can Casacuberta
Carrer de Mossèn Anton, 48
Per a infants i públic familiar.
Cal inscripció prèvia a www.badabiblios.cat
NARRACIÓ DEL CONTE EL FANALET D’EN TASI I CRIDA ALS REIS
17.30 h
Biblioteca Lloreda
Avinguda de Catalunya, 56
Per a infants i públic familiar.
Cal inscripció prèvia a www.badabiblios.cat.

AUDICIONS D’ÒPERA COMENTADES: CAVALLERIA RUSTICANA / PAGLIACCI
19.30 h
Edifici Marina - Orfeó Badaloní
Carrer de la Marina, 48
Per a tots els públics.
Audició comentada per Ferran Compte de les òperes Cavalleria Rusticana i Pagliacci. Entrada per
als socis de l’OB, gratuït / No socis, 5 €.
www.orfeobadaloni.cat
Organitza: Orfeó Badaloní
13 DESEMBRE. DIVENDRES
INAUGURACIÓ DEL PESSEBRE TRADICIONAL I DE LA 21A MOSTRA DE PESSEBRES
19 h
Plaça de la Vila i sala El Refugi (soterrani de la plaça de la Vila)
Tots els públics.
Inauguració del pessebre tradicional i de la 21a Mostra de Pessebres, amb una cantada de nadales
a càrrec de cors escolars i d’alumnes del Conservatori Professional de Música de Badalona.
Activitat gratuïta.
21a MOSTRA DE PESSEBRES DE BADALONA – EXPOSICIÓ DE DIORAMES
Del 13 de desembre al 6 de gener
De dilluns a divendres, de 17 a 20.30 h / Dissabtes i festius, de 12 a 14 h i de 17 a 20.30 h
Sala d’exposicions El Refugi (soterrani de la plaça de la Vila)
Tots els públics.
Mostra de pessebres i diorames a càrrec de l’associació Amics del Pessebre que ofereix tant la visió
de diversos indrets de Badalona -com l’antic escorxador- com també de la geografia catalana i d’arreu
del món.
Activitat gratuïta.
PESSEBRE TRADICIONAL
Del 13 de desembre al 6 de gener
De 8 a 23 h
Plaça de la Vila
Tots els públics.
Pessebre tradicional a càrrec de Carme Ayza.
Activitat gratuïta.

EXPOSICIÓ 1962. RECORDS D’UNA NEVADA, DE FACU MARTÍNEZ (BADALONA RECUERDOS)
Dies laborables, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 21 h
Centre Cívic Dalt la Vila
Carrer del Germà Bernabé, 1
Tots els públics
Aquesta exposició està composta per fotografies cedides de Badalona Recuerdos en què apareixen
llocs coneguts de la ciutat i s’hi mostren els efectes de la famosa nevada del dia de Nadal de 1962.
Activitat gratuïta.
Organitza: Xarxa de Centres Cívics de l’Ajuntament de Badalona

TALLER DE CENTRES DE TAULA NADALENCS
De 10 a 12 h
Mercat Municipal Pomar
Avinguda del Primer de Maig, s/n
Organitza: Associacions de Comerciants i Mercats Municipals
FIRA D’ARTESANIA NADALENCA
Del 13 de desembre al 5 de gener
Els dies 25, 26 de desembre i 1 de gener romandrà tancada al públic.
De 10 a 21 h
Passatge de Maignon
PASSATGE NADALENC I MERCAT DE SEGONA MÀ
17.30 h
Escola Rafael Casanova
Carrer de Guasch, 80
Més informació: amparafaelcasanova@gmail.com
Organitza: AMPA Rafael Casanova
NADALES AL CARRER
De 17 a 19 h
Places i carrers de Sant Roc
Passejada per les places i carrers del barri cantant nadales populars.
www.fundacioateneusantorc.org
Organitza: Fundació Ateneu Sant Roc

CINEMAPROP: EL FILL DE L’ALTRE
19 h
Teatre del Círcol
Carrer de Sant Anastasi, 2
Tots els públics
Quan es prepara per entrar a l'exèrcit israelià, Joseph descobreix que no és fill biològic dels seus
pares. En néixer, enmig de la guerra, va ser intercanviat accidentalment per Yacine, el nadó d'una
família palestina que viu als territoris ocupats de Cisjordània.
Activitat gratuïta amb invitació / donatiu a l’entrada del Teatre. Invitacions gratuïtes als
establiments col·laboradors del cicle de cinema Cinemaprop.
www.elcircol.cat
Organitza: El Círcol
Col·labora: Generalitat de Catalunya i establiments col·laboradors amb el cicle de cinema
Cinemaprop.

14 DESEMBRE. DISSABTE
JORNADA DE PORTES OBERTES A LA CASA DE LA VILA
De 10 a 14 i de 16 a 20 h
Plaça de la Vila, 1

CANTATA SOLIDÀRIA: FRAGMENTS DEL MESSIES DE HAENDEL
20.15 h
Església dels Pares Carmelites
Carrer de Sant Miquel, 44
Director, Jordi Montoliu. Direcció de Dex Cor, Montserrat Pi.
Preu: aportació solidària.

NADAL D’ARTS
De 10 a 20 h
Plaça de Pau Casals
Per a tots els públics.
Fira eclèctica amb expressions artístiques diverses, una mostra del gran ventall creatiu d’artistes
badalonins que ofereixen les seves creacions.
Organitza: Col·lectiu Vila d’Arts
Col·labora: AV Dalt de la Vila i Ajuntament de Badalona
XXXIII MOSTRA DE PESSEBRES
Del 14 de desembre al 31 de gener
Horaris de visita a convenir trucant al 93 399 39 51
Església de Sant Roc
Avinguda del Maresme, 139
Per a tots els públics.
Exposició de pessebres fets per diferents grups de projectes de l’Ateneu, la Parròquia, entitats del
territori i veïns i veïnes.
Activitat gratuïta.
www.fundacioateneusantroc.org
Organitza: Fundació Ateneu Sant Roc i Parròquia Sant Roc
CARMINA BURANA
21 h
Església de Sant Josep de Badalona
Carrer d'Enric Borràs, 69
Per a tots els públics.
Concert benèfic per a la MARATÓ de TV3 a càrrec del Cor de Projectes de l’Orfeó i el Cor Drassanes, amb la participació del Cor Juvenil del Conservatori de Música de Badalona. Acompanyament instrumental en directe.
Entrada, 10 €.
www.orfeobadaloni.cat
Organitza: Orfeó Badaloní

15 DESEMBRE DIUMENGE
EL NADAL A CAN MIRAVITGES
De 10 a 14 h
Masia de Can Miravitges
Carrer de Pomar de Dalt, 16 (entrada per la carretera de Can Ruti)
Per a tots els públics.
Jornada de portes obertes a la masia i a l’Escola de Natura amb diversos tallers gratuïts relacionats
amb les festes de Nadal i adreçats a un públic familiar.
Activitat gratuïta, però cal inscripció prèvia ja que les places són limitades. Cal inscriure-s’hi
prèviament trucant al 93 395 01 05, de 9 a 14.30 h.
GÒSPEL SENTITS PER A LA MARATÓ DE TV3
20.15 h
Església Carmelites Descalços
Carrer de Sant Miquel, 44
Per a tots els públics.
Música de gòspel i nadales.
Recaptació solidària.
Organitza: Gòspel Sentits
XVII TROBADA DE CORALS
11.30 h
Església de Sant Roc
Avinguda del Maresme, 139
Cantada de nadales amb quatre corals de diferents indrets de la ciutat i la rodalia. La coral
amfitriona és el Cor de l'Ateneu.
Activitat gratuïta.
www.fundacioateneusantroc.org
Organitza: Fundació Ateneu Sant Roc
Col·labora: Parròquia de Sant Roc

ELS PASTORETS
A les 11 h i a les 18 h
Teatre del Círcol
Carrer de Sant Anastasi, 2
Per a tots els públics.
La gran obra de Nadal de Josep Maria Folch i Torres, un any més, al Círcol. Un clàssic de les Festes a
la ciutat.
Preu: 10 € socis del Círcol, persones amb RB, PIRMI, atur llarga durada o derivades de serveis
socials; 12 € socis de TRESC i Òmnium; 14 € entrada general
www.elcircol.cat
Organitza: El Círcol, per mitjà de la seva companyia La Dramàtica
Col·labora: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona

17 DESEMBRE. DIMARTS
NARRACIÓ DEL CONTE EL FANALET D’EN TASI I CRIDA ALS REIS
17.30 h
Biblioteca Canyadó i Casagemes - Joan Argenté
Carrer de Jacinto Benavente, 3
Per a infants i públic familiar.
Cal inscripció prèvia a www.badabiblios.cat
LA NIT DE LES FONTS DE LA RAMBLA
De 18 a 20 h
Centre Cívic la Salut
Avinguda del Marquès de Sant Mori , s/n
Per a gent gran.
L’entitat Unió de Corals de la Gent Gran celebra com cada any la Trobada de Cantaires de les
diferents corals dels casals de gent gran. En aquesta nova edició presenten un concert de nadales i
la cerimònia de lliurament de les Fonts de la Rambla. També s’atorgaran medalles als cantaires que
han tingut un compromís i una trajectòria en l’exercici del cant a la ciutat.
Activitat gratuïta fins a completar aforament.
Organitza: Unió de Corals de la Gent Gran de Badalona i Sant Adrià
Col·labora: Ajuntament de Badalona i la Federació de Cors de Clavé

18 DESEMBRE. DIMECRES
NARRACIÓ DEL CONTE EL FANALET D’EN TASI I CRIDA ALS REIS
17.30 h
Biblioteca Pomar
Avinguda del Primer de Maig, s/n
Per a infants i públic familiar.
Cal inscripció prèvia a www.badabiblios.cat
NARRACIÓ DEL CONTE EL FANALET D’EN TASI I CRIDA ALS REIS
18 h
Biblioteca Llefià – Xavier Soto
Carrer del Planeta Mart, 10
Per a infants i públic familiar.
Cal inscripció prèvia a www.badabiblios.cat

19 DESEMBRE. DIJOUS
NARRACIÓ DEL CONTE EL FANALET D’EN TASI I CRIDA ALS REIS
18 h
Biblioteca Can Casacuberta
Carrer de Mossèn Anton, 48
Per a infants i públic familiar.
Cal inscripció prèvia a www.badabiblios.cat
NARRACIÓ DEL CONTE EL FANALET D’EN TASI I CRIDA ALS REIS
18 h
Biblioteca Sant Roc
Avinguda del Congrés Eucarístic, s/n
Per a infants i públic familiar.
Cal inscripció prèvia a www.badabiblios.cat

20 DESEMBRE. DIVENDRES
NARRACIÓ DEL CONTE EL FANALET D’EN TASI I CRIDA ALS REIS
18 h
Biblioteca Can Casacuberta
Carrer de Mossèn Anton, 48
Per a infants i públic familiar.
Cal inscripció prèvia a www.badabiblios.cat
CAGA TIÓ
17 h
Carrer de Pérez Galdós
Organitza: Comissió de Cultura de Llefià
CONCERT DE NADAL
20 h
Museu de Badalona (espai termes-decumanus).
Plaça de l'Assemblea de Catalunya, 1
El Conservatori i l’Escola de Música Moderna, amb el Cor Jove i un petit grup instrumental,
interpretaran nadales europees i afroamericanes, amb arranjaments actuals, una mica jazzístics i
de teatre musical. En algunes cançons es preveu la participació de solistes vocals que interactuen
amb el cor.
Activitat gratuïta. Cal recollir la invitació al Museu a partir del 10 de desembre. Aforament limitat.
Organitza: Museu de Badalona

21 DESEMBRE. DISSABTE
NADAL DEL COCO
D’11 a 13 h
Casal Cívic de Pomar. Avinguda de Sabadell, s/n
Per a públic juvenil i adult.
L’esperit de Nadal arriba al projecte Coco. Es farà una gravació d’un podcast especial amb diferents
seccions relacionades amb les tradicions nadalenques, les nadales i els àpats propis d’aquests dies.
Activitat gratuïta.
ascdistricteapatxe.blogspot.com
Cal inscripció prèvia a projectecoco@gmail.com // Organitza: ASC Districte Apatxe

SOPA DE PEDRES
Tot el dia
Plaça de la Vila
Activitats diverses relacionades amb el món de Nadal amb cançons, balls i recollida d’aliments per
al Tercer Món.
www.elcircol.cat
Organitza: El Círcol, a través de la seva secció Soca-Rel
Col·laboren: Ajuntament de Badalona, Aspanin, AV Centre, Anastàsies, Mercat Municipal Maignon i
persones voluntàries.
PESSEBRE VIVENT
21 i 22 de desembre
18 h
Església de Sant Roc
Avinguda del Maresme, 139
Per a tots els públics
Representació teatralitzada del naixement de Jesús. Duració aproximada d’una hora.
Activitat gratuïta.
www.fundacioateneusantroc.org
Organitza: Parròquia Sant Roc i Fundació Ateneu Sant Roc

TROIA, UNA VERITABLE ODISSEA!
20.30 h
Teatre Zorrilla
Carrer del Canonge Baranera, 17
Tots els públics.
Un espectacle sense text i per a tots els públics, una fusió escènica i musical potent, expressiva i
molt plàstica des de la mirada de Cor de Teatre. La ilíada i L’odissea com mai te les han explicades!
Preu: 16 - 20 €
Venda d’entrades de dijous a dissabte de 18 a 20.30 h, a les taquilles del Teatre Zorrilla, i dues
hores abans de l’espectacle al mateix teatre on es representa. En línia, a www.teatrezorrilla.cat
Organitza: Badalona Cultura SL

22 DE DESEMBRE. DIUMENGE
2a MOSTRA DE PESSEBRES A L’ESGLÉSIA MARE DE DÉU DEL CARME
Del 22 de desembre al 12 de gener
De 18 a 20.15 h
Comunitat Carmelites Descalços
Carrer de Sant Miquel, 44
Mostra de pessebres fets pels nens i els adults dels grups de catequesi, dels esplais i d’altres grups
de l’Església Mare de Déu del Carme.
Organitza: Comunitat Carmelites Descalços
BADACANTA
18 h
Plaça de la Vila
Badacanta és un projecte de promoció de l’ús social del català a través d’un karaoke obert a la
participació de la ciutadania, en ple centre comercial de la ciutat i amb la millor música en català. A
part de la gent que espontàniament s’acosti a l’escenari situat al costat de l’antic Picarol o a una de
les persones de l’equip per participar a l’activitat, diversos col·laboradors animaran els vianants a
pujar a l’escenari i prendre-hi part. L’activitat consisteix a escollir una de les diverses cançons
catalanes que oferirem (n’hi haurà més de quaranta al repertori) i cantar-la seguint la música i les
lletres per la pantalla. Els participants ho poden fer individualment o en grup. A l’acabar l’acte, les
persones que hagin pujat a l’escenari participaran en el sorteig de diversos obsequis.
Organitza: Òmnium Cultural Badalona (grup de joves)
LA NENA DELS PARDALS
18 h
Teatre Zorrilla
Carrer del Canonge Baranera, 17
Tots els públics
Un espectacle poètic, amb música en directe de La Tresca i la Verdesca, amb tocs d’humor, amb
imaginació i creativitat.
Preu: 6 €
Venda d’entrades de dijous a dissabte de 18 a 20.30 h, a les taquilles del Teatre Zorrilla, i dues
hores abans de l’espectacle al mateix teatre on es representa. En línia a www.teatrezorrilla.cat
Organitza: Badalona Cultura, SL

ELS PASTORETS
18 h
Teatre del Círcol
Carrer de Sant Anastasi, 2
Preu: 10 € socis del Círcol, persones amb RB, PIRMI, atur llarga durada o derivades de serveis
socials; 12 € socis de TRESC i Òmnium; 14 € entrada general.
www.elcircol.cat
23 DE DESEMBRE. DILLUNS
PARC ESPORTIU I LÚDIC DE NADAL
Del 23 al 30 de desembre (excepte 25 i 26 de desembre)
De 10 a 13 h i de 16 a 19 h (excepte el 24 i 30 de desembre, de 10 a 13 h)
Complex Esportiu Municipal de Montigalà
Carrer de Rossini, 8
Per a infants de 3 a 12 anys.
És una activitat dinamitzada per professionals de l’esport i el lleure. Es faran diferents activitats
esportives: esports d’equip, esports individuals, jocs lúdics i esportius, tallers… Els infants accediran
a les activitats del parc sense pares o mares ni monitors . Per accedir-hi, s’haurà d’emplenar el
formulari d’accés -que es podrà anar a buscar a la mateixa instal·lació esportiva o descarregar-lo
del web municipal-, el qual s’haurà de presentar el mateix dia al parc. Les entitats, clubs o esplais
que estiguin interessats a accedir-hi com a grup, hauran de sol·licitar prèviament aquest accés al
servei d’Esports de l’Ajuntament. No es pot garantir l’accés als grups sense prèvia notificació al
servei d’Esports.
Activitat gratuïta.
Inscripcions: emplenant el formulari d’inscripció que es pot descarregar a www.badalona.cat.
LUDOTECA INFANTIL
23, 24, 27 i 28 de desembre i 5 de gener
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h (el dia 24 només horari de matí)
Espai Annex del Teatre Zorrilla
Carrer de Mar
Per a nens i nenes de 2 a 8 anys.
Espai lúdic dirigit per monitors acreditats que ofereix un servei de ludoteca durant dues hores per
als més petits.
Activitat gratuïta amb la presentació d'un tiquet de compra o consumició de qualsevol establiment
adherit a BadaCentre d'un import superior a 5 €.

24 DESEMBRE. DIMARTS
CANT DE LA SIBIL·LA
21 h
Sant Jeroni de la Murtra
23.45 h
Església de Sant Josep
Carrer d’Enric Borràs, 69
Interpretació del Cant de la Sibil·la, un drama litúrgic cantat amb cant gregorià de gran difusió a
l’edat mitjana. Tradicionalment es representa durant la missa del gall.
Entrada gratuïta.
www.orfeobadaloni.cat
Organitza: Orfeó Badaloní

28 DESEMBRE. DISSABTE
LA FÀBRICA DE JOGUINES
28, 29 i 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener
De 17.30 a 20.30 h
Centre Cultural l’Escorxador-Nau 3
Carrer de l’Arquitecte Fradera, s/n
Per a tots els públics.
El Centre Cultural l'Escorxador-Nau3 es transforma en la fàbrica i magatzem de joguines dels Reis
d'Orient, un lloc ple de màgia on s'encarreguen, es construeixen i s'empaqueten els regals que es
repartiran durant la nit del 5 de gener. Una tropa de Turnemis seran els encarregats d'ajudar Ses
Majestats tot recepcionant les cartes, posant els noms als regals i emmagatzemant tots els paquets
perquè ningú es quedi sense joguina. Enguany podreu fruir d'una novetat: un taller on es podrà
construir el fanalet per anar a esperar els Reis d'Orient!
Accés a l'espectacle gratuït. Cal recollir les entrades a les taquilles del Centre Cultural l'EscorxadorNau3 abans de l'inici de l'espectacle. Les entrades recollides només seran vàlides pel mateix dia i la
seva disponibilitat estarà limitada a l'aforament. Podeu trobar més informació al web de
l'ajuntament i a les xarxes socials municipals.

ELS PASTORETS
18 h
Teatre del Círcol
Carrer de Sant Anastasi, 2
Preu: 10 € socis del Círcol, persones amb RB, PIRMI, atur llarga durada o derivades de serveis
socials; 12 € socis de TRESC i Òmnium; 14 € entrada general.
www.elcircol.cat
CONCERT DE NADAL
20.15 h
Església dels Pares Carmelites
Carrer de Sant Miquel, 44
Concert de Nadal a càrrec de la Capella de Música de l’Orfeó Badaloní.
Aportació voluntària.
www.orfeobadaloni.cat
Organitza: Orfeó Badaloní

29 DESEMBRE. DIUMENGE
SANT SILVESTRE
8.45 h cursa de 5 km
9.15 h cursa de 10 km
10.45 h cursa Kids
Sortida del passeig Marítim de Badalona, davant la platja del Coco.
Cursa a peu amb un circuit totalment pla mirant el mar Mediterrani. És una cursa familiar en la qual
també podràs córrer disfressat.
Cal inscripció prèvia a www.santsilvestre.com
Organitza: Zona Vip Events i Club Atlètic Barcelonès
ELS PASTORETS
18 h
Teatre del Círcol
Carrer de Sant Anastasi, 2
Preu: 10 € socis del Círcol, persones amb RB, PIRMI, atur llarga durada o derivades de serveis
socials; 12 € socis de TRESC i Òmnium; 14 € entrada general.
www.elcircol.cat

2 GENER. DIJOUS
TALLER DE FANALETS
De 10 a 13 h
Escola Lola Anglada
Carrer de la Riera de Canyadó, 53
Activitat dirigida a nens i nenes de 3 a 12 anys.
Els infants, juntament amb els monitors, faran un fanalet per poder rebre els Reis d’Orient.
Preu: 3 €
Cal inscripció prèvia a www.elmicaquer.com
Més informació a elmicaquer@gmail.com
www.elmicaquer.com / www.avcentre.entitatsbadalona.net
Organitza: El Micaquer
Col·labora: AV Centre, AMPA Artur Martorell i AMPA Lola Anglada
Amb el suport de Badacentre.
RECOLLIDA DE CARTES A CÀRREC DELS PATGES REIALS
Del 2 al 4 de gener
De 17 a 20.30 h
Plaça de la Vila
Per a infants.
SM els Reis d'Orient enviaran el seus patges reials per tal que tots els infants de la ciutat els facin
arribar les cartes.
Organitza: Ajuntament de Badalona
Col·labora: La Xarxa
TALLER DE FANALETS
18 h
Biblioteca Sant Roc
Avinguda del Congrés Eucarístic, s/n
Per a infants i públic familiar.
Cal inscripció a prèvia www.badabiblios.cat

3 DE GENER. DIVENDRES
TALLER DE FANALETS
De 10 a 13 h
Escola Artur Martorell
Carrer de la Seu d’Urgell, 3
Cal inscripció prèvia a www.elmicaquer.com
PATGE, TALLER DE FANALETS I ESCRIPTURA DE CARTES ALS REIS
3 i 4 de gener
De 10.30 a 13.30 h
Moll de Capitania, davant del quetx Ciutat de Badalona del port esportiu i pesquer de Badalona
Per a infants de 3 a 12 anys
El quetx Ciutat Badalona torna a portar els Reis d’Orient a la ciutat. El patge us espera en aquesta
embarcació clàssica per xerrar una estona amb la canalla, redactar la carta i fer manualitats de
benvinguda i el fanalet amb què aquest any tota la ciutat rebrà Ses Majestats.
Activitat gratuïta.
Per fer el fanalet cal inscriure’s prèviament a events@marinabadalona.cat i fer-hi constar el nom
de les persones que s’inscriuen al taller, l’edat i la preferència de dia i hora. La reserva serà vàlida a
partir que l’organització ho confirmi. Cal fer-la per fer el fanalet, però no per parlar amb el patge o
per fer la carta.
Col·labora: Associació d’Amics del Quetx Ciutat Badalona
Web: www.marinabadalona.cat
TALLER DE FANALETS
17.30 h
Biblioteca Lloreda
Avinguda de Catalunya, 56
Per a infants i públic familiar.
Cal inscripció prèvia a www.badabiblios.cat
TALLER DE FANALETS
17.30 h
Biblioteca Pomar
Avinguda del Primer de Maig, s/n
Per a infants i públic familiar.
Cal inscripció prèvia a www.badabiblios.cat

TALLER DE FANALETS
18 h
Biblioteca Llefià–Xavier Soto
Carrer del Planeta Mart, 10
Per a infants i públic familiar.
Cal inscripció prèvia www.badabiblios.cat

4 GENER. DISSABTE
TALLER DE FANALETS
10 a 13 h
Associació de Veïns del Centre
Carrer de Sant Miquel, 34
Cal inscripció prèvia a www.elmicaquer.com
ELS PASTORETS
18 h
Teatre del Círcol
Carrer de Sant Anastasi, 2
Preu: 10 € socis del Círcol, persones amb RB, PIRMI, atur llarga durada o derivades de serveis
socials; 12 € socis de TRESC i Òmnium; 14 € entrada general.
www.elcircol.cat
5 GENER. DIUMENGE
VISITA DEL PATGE REIAL I RECOLLIDA DE CARTES DELS NENS I NENES
De 10 a 13 h
- Mercat Municipal La Salut (avinguda del Marquès de Sant Mori, s/n)
- Mercat Municipal Sant Roc (avinguda del Congrés Eucarístic, s/n)
- Mercat Municipal Llefià (avinguda d’Amèrica, s/n)
- Mercat Municipal Pomar (avinguda del Primer de Maig, s/n)
- Mercat Municipal Maignon (passate de Maignon, 7)

ARRIBADA DE SES MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT
16.30 h
Pont del Petroli
Passeig Marítim
Per a tots els públics.
Els Reis d’Orient arribaran a la nostra ciutat a bord del quetx Ciutat de Badalona -que enguany
celebra noranta anys de la seva construcció- i seran rebuts per les autoritats de la ciutat.
CAVALCADA DE REIS
18 h
Avinguda de Pius XII, cantonada amb carrer de Ramiro de Maetzu.
Un any més se celebrarà la Cavalcada dels Reis d’Orient, una rua artística que recorrerà els carrers
de la ciutat, i que comptarà amb la presència de les tradicionals carrosses dels reis i els patges, les
companyies de teatre de carrer professionals i els participants artístics provinents del món de la
dansa i el teatre local. Tancaran la comitiva les carrosses dolces, des d’on hi haurà una gran pluja
de caramels per a petits i grans. No us oblideu de portar el fanalet!
Recorregut: avinguda de Pius XII, cantonada amb el carrer de Ramiro de Maetzu, avinguda del
Marquès de Sant Mori , carrer de Juan Valera, avinguda d’Alfons XIII, carrer de Francesc Macià ,
carrer de la Creu, carrer de Francesc Layret i final del carrer d’en Prim.

CRIDA ALS REIS
Després de la Cavalcada
Carrer del Carme, des del carrer de Francesc Layret fins al passeig de la Rambla.
Baixarem des de la carretera fins al racó d'en Gual, amb els fanalets encesos i cantant les cançons
de cridar els Reis. Quan hi arribem, explicarem el conte d’El Fanalet d'en Tasi.
No cal inscripció prèvia.
http://www.avcentre.entitatsbadalona.net/
Més informació a avcentre1@gmail.com
Organitza: Associació de Veïns del Centre
Col·labora: Mercats Municipals i Ajuntament de Badalona

EL FANALET DE CRIDAR ELS REIS
I per què es fan fanalets a Badalona?
A Badalona es fan fanalets per anar a la Cavalcada a rebre els Reis, però també per seguir la
tradició de cridar-los. L'Ajuntament de Badalona organitza diversos tallers de fanalets, que es duen
a terme a la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona i a la Fàbrica de Joguines, perquè tots els
infants puguin tenir el seu i anar a esperar Ses Majestats d’Orient il·luminant-los l’arribada.
NARRACIÓ DEL CONTE EL FANALET D’EN TASI I CRIDA ALS REIS
Aquesta tradició arriba a les biblioteques de la ciutat amb la narració del conte El fanalet d'en Tasi i
la crida als Reis. És molt important que tothom que vingui porti un fanalet. I si es canten ben alt les
cançons de Nadal, passaran coses sorprenents.
Organitza: Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona.
Col·labora: Soca-rel, El Taller de la Riera i l’A-PLEC, Didàctica del Plegat
Més informació www.badabiblios.cat o les xarxes socials municipals.

CAMPANYA”NADAL NO SEXISTA”:
NI ELS CAMIONS SÓN BLAUS - NI LES PRINCESES SÓN DE COLOR ROSA
PER UNES JOGUINES NO SEXISTES...
NO COMPRIS ESTEREOTIPS!
Les festes nadalenques són una bona ocasió per educar la infància en la igualtat. Podem aprofitar
els regals per no perpetuar els rols patriarcals de gènere que limiten les nostres eleccions, maneres
de relacionar-nos amb l’entorn i que ens conviden a imitar uns patrons i comportaments determinats
i estereotipats.
El joc és un espai molt important perquè les nenes i els nens se socialitzin i és un instrument molt
valuós per al seu desenvolupament cognitiu i emocional.
Si mantenim estereotips i rols diferents per a nenes i per a nens, estem limitant les seves capacitats
i eliminant la possibilitat que desenvolupin tot el seu potencial.

La socialització de l’infant a través del joc no és mai neutre: s’adquireixen aprenentatges que d’adults
reproduiran. Les persones adultes som un model de transmissió de patrons determinats, de valors.
Per això és responsabilitat nostra dotar la canalla de l’espai on créixer en llibertat i, per tant, on se
sentin lliures i jugar al que vulguin, amb el que vulguin i no limitar-los a allò que tradicionalment s’ha
assignat com a propi de dones i homes.
No hi ha joguines diferents i incompatibles per a nenes i nens. Cada joguina pot contribuir a
desenvolupar una destresa o habilitat i totes són importants. La majoria de joguines poden ser una
bona elecció sempre que no s'usin per justificar i mantenir les desigualtats.
Una societat més justa i igualitària es va construint amb la suma de petits gestos individuals, com
pot ser l’adquisició de joguines sense estereotips de gènere.

