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d’activitats





El Nadal a L’Hospitalet és una de les èpoques més 
màgiques de l’any per als petits de la casa i també 
per a la resta de la família. I aquest any, encara més, 
perquè ens hem convertit en La Ciutat dels Estels.

Un encanteri cantat per nens i nenes de L’Hospitalet 
va servir per encendre uns llums que aquest 
any brillen més que mai i que ens indiquen que 
ja ho tenim tot a punt: els carrers il·luminats, 
els aparadors guarnits i un munt d’activitats 
nadalenques pensades per a tothom.

I música, tenim molta música. Una cançó, La Ciutat 
dels Estels, que podeu descarregar al web www.l-h.
cat/encesallums, i que ha de ser la banda sonora de 
petits i grans que ens portarà per una ruta màgica 
d’estels on ens retrobarem amb el Circ d’Hivern, el 
Campament Reial, la Fàbrica de Joguines, el Jardí 
Secret i, no cal dir-ho, amb la Cavalcada de Reis.

Podem demanar més màgia a aquest Nadal? Sí, 
perquè la tenim als carrers i a les places de tots 
els barris de la nostra ciutat, amb concerts, fires, 
cagations, jornades solidàries, tallers infantils, 
contacontes, patges reials i moltes sorpreses. I és 
que, com diu la nostra cançó d’aquest Nadal, “torna 
l’alegria, torna la il·lusió; fem que duri sempre, no 
només un instant”.

Que gaudiu de la màgia de Nadal i de la llum dels 
estels en la millor de les companyies, la de la vostra 
gent.

Molt bones festes i feliç 2023!

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat





Activitats 
Centrals

Fins el 23 de desembre, de 10 a 21 h
Rambla de Just Oliveras, entre c. d’Enric Prat de la 
Riba i c. de Casanova

Fira de Santa Llúcia
Venda d’arbres i articles nadalencs, fires d’artesania i 
alimentació. Projeccions de pel·lícules de Nadal a la 
casa del Pare Noel.

Els caps de setmana, hi haurà ambientació musical.

Ho organitza: Lluís Torres, pessebrista 

Del 13 de desembre de 2022  
al 8 de gener de 2023, de 10 a 21 h
Rambla de la Marina (entre el c. d’Enric Prat de la Riba 
i c. de Provença)

Fira de Nadal i Reis
Fira d’artesania i alimentació.

17, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 29 i 30 de desembre 
de 2022 i 2, 3, 4, 7 i 8 de gener de 2023, a les 12 
i a les 18 h
24 i 31 de desembre de 2022 i 5 de gener de 
2023, a les 12 h
Esplanada de la Feixa Llarga- 
Travessia Industrial

Circ 
d’Hivern*
Tot és possible sota aquesta 
carpa de circ. Malabars, clown, 
acrobàcies, equilibris... Sent la 
màgia del Nadal, sorprèn-te i 
somia amb aquest espec tacle 
pensat perquè grans i petits 
passin una bona estona.



27, 28, 29 i 30 de desembre de 2022  
i 2, 3, i 4 de gener de 2023, de 17.30 a 21 h
1 de gener de 2023, de 18 a 21 h
Parc de les Planes

Campament Reial*
Navega per un mar d’estels mentre descobreixes tots 
els secrets de la visita dels Reis Mags a L’Hospitalet. 
Participa en tallers i dona un cop de mà als ajudants 
reials per tal que tot estigui ben preparat per a la Nit de 
Reis, i aprofita per fer un tast de caramels i escollir els 
que més t’agradin.

27, 28, 29 i 30 de desembre de 2022  
i 2, 3, i 4 de gener de 2023, de 17.30 a 21 h 
1 de gener de 2023, de 18 a 21 h
Can Trinxet

La Fàbrica 
de Joguines*
Vine a supervisar de primera mà el procés de 
transformació de les cartes dels nens i nenes de 
L’Hospitalet en les joguines que portaran en Melcior, 
Gaspar i Baltasar. Fes d’ajudant dels treballadors reials 
i saluda la nostra família robòtica de Xatarris: el K-LI-1, 
l’AU-7, el MAL-1-MOR i companyia, que han fet parada de 
nou a la nostra ciutat!



27, 28, 29 i 30 de desembre de 2022 
i 2, 3, i 4 de gener de 2023, de 17.30 a 21 h 
1 de gener de 2023, de 18 a 21 h 
Parc de la Marquesa

La Fàbrica 
de Caramels i
El Jardí Secret* 
Col·loca el teu desig en un estel fugaç que volarà fins 
a Torre Barrina per començar un recorregut màgic amb 
un final sorprenent. Fes-te una foto i comparteix-la a les 
xarxes socials però... compte! Guarda el secret dels Reis 
Mags i els seus ajudants, que aquesta no és una fàbrica 
de caramels qualsevol.

Dijous, 5 de gener, de 17 a 19.30 h
Recorregut per la ciutat: des de la plaça de Francesc 
Macià fins a la plaça de l’Ajuntament

Cavalcada de Reis
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient recorreran, com 
cada any, els carrers centrals de la ciutat en un recorregut 
que els durà des de la plaça de Francesc Macià, a 
Santa Eulàlia, fins a la plaça de 
l’Ajuntament, acompanyats de 
personatges màgics... i dels nostres 
petits herois del conte de Nadal:  
el Pol, la Vega, el Kofi, i l’Estela!

* Requereix reserva prèvia al web www.l-h/nadal. 
Les inscripcions s’obriran una setmana abans de 
l’inici de les activitats





Del 25 de novembre de 2022  
al 4 de gener de 2023
De dilluns a divendres, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Dissabtes d’11 a 14 h
Diumenges i festius, tancat
Ajuntament

Pessebre 
institucional
De l’1 de desembre de 2022 al 8 de gener de 
2023 (en horari d’obertura de l’equipament)

L’Harmonia

30a Mostra Pessebrista. 
Edició dedicada al món 
del Playmobil
Els Playmobil prenen protagonisme i podrem gaudir 
de diversos diorames amb representacions d’escenes 
pessebristes amb les entranyables figuretes que ens 
recorden la nostra infantesa.

Veniu i us posarem a prova amb la cerca de la figureta 
que es troba fora de lloc a cadascun dels diorames; a 
més a més, no marxeu sense fer-vos una selfie amb el 
Playmobil gegant i us endureu un bonic record.

16, 17 i 18 de desembre, de 10 a 20 h
Complex Esportiu Municipal L’Hospitalet Nord

43è Torneig de Bàsquet Júnior 
Ciutat de L’Hospitalet
El millor bàsquet júnior torna a la ciutat, avançant 
enguany les seves dates habituals però mantenint-se 
com el millor aparador per veure les joves promeses del 
bàsquet en acció. 

Més informació: www.cbhospitalet.cat/torneo-junior

Activitats 
de Ciutat



Divendres, 16 de desembre, a les 20 h
Teatre Joventut

Concert extraordinari de Nadal amb 
l’Orquestra de Músiques d’Arrel de 
Catalunya 

Trencadís
Trencadís és un concert compost i dirigit per Dani López 
per a més de trenta músics i la cantant solista Anna Ferrer, 
format per dotze poemes musicats de poetes i poetesses 
d’arreu dels Països Catalans com Josep Pedrals, Clara 
Fiol, Anna Gual, Rosa Vilanova, Enric Casasses, Sònia 
Moya, Mireia Calafell i Juana Dolores Romero. Trencadís 
explora formes musicals ancestrals de transmissió oral 
i les transforma aprofitant la versatilitat tímbrica sense 
precedents de l’OMAC. 

Preu: 15 euros 

*Concert solidari. La recaptació d’aquest concert es 
donarà a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge 
(IDIBELL), i es destinarà a tasques de recerca).

Diumenge, 25 de desembre, a les 11.30 h
Plaça de l’Ajuntament

Ballada 
de Sardanes  
de Nadal
Amb la Cobla Baix Llobregat.

Ho organitza: Coordinadora Sardanista de L’Hospitalet



Aquest Nadal 
si ets de L’H,  

no t’has 
d’oblidar de 
fer 4 coses...



1

2

Muntar  
el teu estel  
de Nadal
Aquest Nadal volem que L’Hospitalet es converteixi en La 
Ciutat dels Estels!. Per aconseguir-ho, omplirem les llars 
amb uns estels de Nadal especials, fets expresament per 
a la nostra ciutat!    

Vine a recollir el teu! Els trobaràs a la teva regidoria de 
districte. Tens les adreces a les pàgines finals d’aquest 
programa.

Fer-te una foto 
al L’H lluminós 

de la plaça de 
l’Ajuntament

Has vist com de bonica llueix la ciutat? 
Vine a veure els llums de Nadal a la plaça 

de l’Ajuntament, i fes-te una foto ben 
maca on es vegi ben clar que ets a L’H! 

Posa-li filtres, crea les teves postals 
nadalenques... fes servir la teva 

imaginació i comparteix-la a les 
xarxes socials! #NadalLH 



Els trobaràs a: 

Avet de la ciutat i Centre: Plaça de l’Ajuntament
Sant Josep: Parc de la Serp
Sanfeliu: Plaça de les Comunitats
Collblanc: Plaça del Mercat de Collblanc
La Torrassa: Carrer de Rafael Campalans (cantonada 
amb ronda de la Torrassa)
Santa Eulàlia: Plaça de Pius XII
Granvia Sud: Plaça dels Veïns (davant el local de 
l’Associació de Veïns de Granvia Sud)
Les Planes: Avinguda de Catalunya amb avinguda del 
Torrent Gornal
La Florida: Plaça d’Eivissa
Pubilla Cases: Plaça de la Pubilla Cases
Can Serra: Plaça de la Carpa
Bellvitge: Plaça de la Cultura
Gornal: Avinguda de Carmen Amaya (a l’altura del núm. 26)

4
Cantar  
la cançó de  
Nadal de L’H
Aquestes Festes, cantem ben fort! La cançó La ciutat 
dels Estels és el nostre temazo nadalenc! Ja te la saps? 
Recupera-la en aquest enllaç i posa-li banda sonora a les 
trobades familiars!

Escolta la cançó a www.l-h.cat/encesallums

3
Visitar l’avet 
de Nadal del 
teu barri





Activitats 
als Districtes



Districte I
El Centre, Sant Josep i Sanfeliu

Dijous, 15 de desembre, a les 18 h
Biblioteca Central Tecla Sala
L’HORA DEL CONTE

Un Nadal de contes,  
a càrrec de La Berta Delpoblet
Sota l’arbre de Nadal, amagades en capsetes, garlandes 
i penjolls, s’hi troben diferents històries de temàtica 
nadalenca. Una sessió de narració oral amb objectes que 
anima els més menuts a descobrir la màgia de la lectura.

Divendres, 16 de desembre, de 16.30 a 19.30 h
Plaça de les Comunitats

Tió Popular del Club Infantil i 
Juvenil Sanfeliu
Tió popular adreçat a infants, joves i famílies amb 
diferents tallers relacionats amb el Nadal i xocolatada.

Ho organitza: Club Infantil i Juvenil Sanfeliu-Sant Ildefons

Divendres, 16 de desembre, a les 21 h
Església de Santa Eulàlia de Mèrida

Nadales Solidàries de 
l’Hermandad Rociera Pastora 
Almonteña
Amb recollida solidària d’aliments. 

Dissabte, 17 de desembre, d’11 a 13 h
Mercat del Centre

Celebra Nadal amb un Vermut 
Musical
Hi col·labora: Mercat del Centre



Dissabte, 17 de desembre, a les 12 h
Ateneu de Cultura Popular (c. de Santa Anna, 1-7)

Concert de Nadal
Concert de Nadal de la coral infantil Els Matiners i els 
joves de Cor de Nit. Espectacle amb taquilla inversa. 

Ho organitza: Coral Infantil Els Matiners

Dissabte 17 i diumenge 18 de desembre, a les 18 h
Teatre del Centre Catòlic (rambla de Just Oliveras, 34)

Els Pastorets de Capsa
Versió representada pels petits i joves de Capsa de 
Somnis. Venda d’entrades a la taquilla abans de l’inici de 
la representació.

Preu: 8 euros

Dissabte, 17 de desembre, de 16 a 20 h
Parc de la Remunta

Pessebre vivent solidari de 
l’Esplai Xixell
Pessebre vivent amb escenes nadalenques. Gaudirem de 
cant coral, podrem fer aportacions de joguines, materials 
d’higiene personal i de la llar. Ho acompanyarem tot amb 
la degustació de xocolata desfeta.

Ho organitza: Centre d’Esplai Xixell
Hi col·laboren: entitats i establiments del Districte I, infants, 
joves, mares, pares, monitores i monitors de l’Esplai

Diumenge, 18 de desembre, a les 11 h
Can Riera

Per Nadal, pas de pardal, 
a càrrec de Rah-mon Roma
Un espectacle viu, dinàmic i molt participatiu en què 
cantarem i ballarem cançons i nadales en anglès, català 
i castellà. Aportem material pedagògic de suport i 
l’enregistrament de les cançons (en anglès, en català i 
en versió playback).

Per a nens i nenes a partir de 5 anys.

Diumenge, 18 de desembre, de 12 a 13.30 h
Rambla de Just Oliveras, entre el c. d’Enric Prat de la 
Riba i c. de Barcelona

Pallassos a la  
Fira de Santa Llúcia
Actuació de Fugirelli Teatre

Ho organitza : Lluís Torres, pessebrista
Hi col·labora: Regidoria del Districte I



Diumenge, 18 de desembre, d’11 a 13.30 h
Rambla de Just Oliveras, entre c. de Barcelona i c. de 
Tarragona

Jornades Sol’hidàries
Les entitats del Districte I, amb la col·laboració de la

Regidoria del Districte I, es mobilitzen i treballen de 
forma conjunta per col·laborar amb La Marató de TV3.

Durant el matí hi haurà tallers, jocs, vermut i caga tió 
solidari, activitats d’animació...

L’Ateneu de Cultura Popular organitzarà un bingo solidari 
a les 18 h, amb actuacions del Cor de Nit.

Hi col·laboren : entitats dels barris del Centre, Sant Josep i 
Sanfeliu

Diumenge, 18 de desembre, a les 12.30 h
Casino del Centre

Recital de poemes de Nadal
Cantada de Nadales
Inauguració del Pessebre i la 
decoració de Nadal
A càrrec del Grup de Poesia del Casino del Centre i la 
coral Elisard Sala.  

Fins el 19 de desembre, de 17 a 20.30 h
Club Ciclista Corbike - Botiga CORBIKE (c. del Centre, 8)

Campanya de recollida de joguines per 
a la Creu Roja “Els seus drets en joc”
19, 20 i 21 de desembre, de 17.30 a 20 h
22 de desembre, de 13 a 19.30 h
Camp Municipal de Futbol L’Hospitalet Centre

Torneig de futbol Copa 
“Talentón” Solidari L’H
Cada jugador participant haurà de portar roba o joguines 
per fer una donació que es repartirà entre diferents 
associacions que ajuden a famílies en risc d’exclusió social.

Més informació: http://hospitalense.es
https://www.instagram.com/atc.hospitalense

Ho organitza: Atlético Centro Hospitalense

Dilluns, 19 de desembre, a les 19 h
Sala Salamandra 

Concert de Nadal dels combos 
de PR
24 bandes de pop-rock de l’EMMCA actuen a la Sala 
Salamandra.



Dimarts, 20 de desembre, a les 17.30 h
Can Riera
TALLER FAMILIAR

Fem el nostre calendari 
d’advent
Farem plegats un calendari d’advent que, en comptes 
de portar xocolatines, ens anirà proposant cada dia una 
idea per fer en família, com ara fer galetes, veure una 
pel·lícula o sortir a veure els llums de Nadal. 

Cal inscripció prèvia al web del Museu:  
www.museul-h.cat

Dimecres, 21 de desembre, a les 17.30 h
Can Riera – Parc de Can Buxeres
ACTIVITAT FAMILIAR

Busquem el tió al parc
Arriba Nadal i una família ha perdut el seu tió, un 
personatge imprescindible en aquestes dates. Anem 
plegats al parc a trobar-lo. Per aconseguir-ho, haurem de 
superar les proves que els pastorets ens aniran indicant. 

Per a nens i nenes a partir de 5 anys. 

Dimecres, 21 de desembre, a les 21 h
Església de Santa Eulàlia de Mèrida

El Cant de la Sibil·la
Concert interpretat per la soprano Laura de Castellet i 
la coral Xalesta.

Hi col·laboren: parròquia de l’Església de Santa Eulàlia de 
Mèrida i Coral Xalesta de L’Hospitalet.

Dijous, 22 de desembre, d’11 a 13 h
Fira de Nadal i voltants

El Show del Dr. Fly
Activitat itinerant. Veniu a gaudir de jocs de màgia, 
paròdies, balls i riures.

Dijous 22 i divendres 23 de desembre, de 17 a 
20 h
Mercat del Centre

Tió solidari
Vine al mercat a portar menjar no perible pel Tió. Tots els 
aliments es donaran a Creu Roja

Ho organitza: Grup de Botigues Centre i Sant Josep 
Hi col·labora: Mercat del Centre



Divendres, 23 de desembre, d’11 a 13 h
Parc de la Serp

Taller infantil de boles de 
Nadal
Taller de creació de boles de nadal utilitzant la llana que 
anirem enfeltrant amb les nostres mans, aigua i sabó.

Divendres, 23 de desembre, a les 21.30 h
Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida 

Aquest Nadal? Musicals!
Amb la Coral Xalesta i Cor de Nit. Espectacle amb taquilla 
inversa

Dissabte, 24 de desembre, d’11 a 13 h
Mercat del Centre

Festa del Caga Tió
Els nens i nenes podran fer cagar el tió.

Ho organitza: Grup de Botigues Centre i Sant Josep 
Hi col·labora: Mercat del Centre

Diumenge, 25 de desembre, a les 20 h, dilluns, 
26 de desembre, a les 19 h, dissabte, 7 de gener, 
a les 19 h, i diumenge, 8 de gener, a les 11.30 h
Teatre del Centre Catòlic

Els Pastorets
Representació del clàssic nadalenc de Josep Maria Folch 
i Torres. 

Venda d’entrades a www.entrapolis.com i a la taquilla 
abans de l’inici de la representació. 

Preu: entrada general, 10 euros. Reduïda (infantil i 
jubilats), 8 euros.

Ho organitza: Quadre Escènic del Centre Catòlic 

27 i 28 de desembre, de 16.30 a 20.30 h
Plaça de Lluís Companys i Jover

Civiteca Nadalenca
Activitats nadalenques, racó de contacontes, arbre dels 
desitjos i photocall “Ser cívic és guai!”

27, 28 i 29 de desembre, tot el dia
Poliesportiu Municipal del Centre Marcel·lí Maneja

6è Torneig de Bàsquet Katòlic
Torneig de bàsquet de categories pre-mini, mini i cadet.

Més informació: www.basquetcentrecatolic.com

Ho organitza: Centre Catòlic de L’Hospitalet



Dimarts, 27 de desembre, d’11 a 13 h
Parc de la Serp

Taller infantil de gnoms en 
pot de galetes
Taller de modelatge amb pasta filo. Crearem una decoració 
amb gnoms per a un pot de galetes nadalenques.

Dimarts, 27 de desembre, de 17 a 19 h
Rambla de la Marina (entre el c. d’Enric Prat de la Riba 
i c. de Provença)

Alan Nick
Bufó nadalenc. Acció itinerant de malabars i humor.

Dimecres, 28 de desembre, a les 18 h
Casino del Centre

Concert solidari
Amb les actuacions de Tony Albors, del grup d’havaneres 
Rom i Sucre i d’altres artistes i col·laboradors.

Per accedir-hi, cal portar aliments i/o joguines

Ho organitza: Casino del Centre

Dijous, 29 de desembre, d’11 a 13 h
Rambla de la Marina (entre el c. d’Enric Prat de la Riba 
i c. de Provença)

Taller infantil de personatges 
de feltre
Taller de creació de personatges nadalencs. Utilitzant 
feltre, agulla i fil es crearan diferents personatges.

Dissabte, 31 de desembre, a partir de les 11 h
Interior del Mercat del Centre

Concert de veu i piano (Òpera)
Ho organitza: Associació de Parades Interiors del Mercat 
Municipal del Centre

Dissabte, 31 de desembre, a partir de les 20.30 h
Casino del Centre
GRAN FESTA DE CAP D’ANY

Sopar i ball amenitzat pel 
grup Místic
Per a més informació, dirigiu-vos al Casino del Centre.



Diumenge, 1 de gener, a les 19 h
Casino del Centre

Concert especial d’Any Nou. 150è 
Aniversari del Casino del Centre
Amb la coral Elisard Sala i convidats especials.

Per a més informació, dirigir-se al Casino del Centre.

Dilluns, 2 de gener, d’11 a 13 h
Parc de la Serp

Taller infantil modelant un 
pingüí
Taller de modelatge amb argila d’un pingüí que porta un 
regal.

Ho organitza: Unitat  de Comerç

Dilluns 2, dimarts 3 i dimecres 4 de gener de 
2023, de 17 a 20 h
Plaça de l’Ajuntament i c. d’Enric Prat de la Riba/c. de 
Santiago de Compostel·la

Patges Reials
Els emissaris reials recolliran les cartes dels nens i nenes 
per fer-les arribar al Reis Mags.

Ho organitza: Grup de Botigues Centre i Sant Josep

Dimarts, 3 de gener, d’11 a 13 h
Rambla de la Marina (entre el c. d’Enric Prat de la Riba 
i c. de Provença)

Taller infantil de carta als 
Reis Mags
Taller de creació de la carta als Reis Mags d’Orient.

Dimecres, 4 de gener, a les 18 h
Casino del Centre

Festa Infantil
Activitats i rebombori per als “reis de la casa”, a càrrec 
d’Alegria Events. 

Ho organitza: Casino del Centre





Districte II
Collblanc-la Torrassa

De l’1 al 30 de desembre
Seu de l’Associació de veïns de Collblanc- la Torrassa 
(c. de Besa, 7, baixos)

Recollida de joguines 
Porteu joguines noves per als nens més necessitats. 

Ho organitza: Associació de veïns de Collblanc-la Torrassa

Dissabte, 17 de desembre, d’11 a 13 h
Mercat de Collblanc

Celebra Nadal amb un vermut 
musical
Hi col·labora: Mercat de Collblanc

Dissabte, 17 de desembre, a partir de les 11 h
Plaça del Mercat de Collblanc

Ballada de sardanes de Nadal
Ballada amb cobla. 

Ho organitza: Associació Sardanista Collblanc-la Torrassa

Dissabte, 17 de desembre, a partir de les 16.30 h
Auditori de la Torrassa (c. de Santiago Apòstol, 40) 

XX Festival benèfic
Actuacions i recollida d’aliments per als més necessitats 
del barri. 

Ho organitza: Comissió d’Actes Culturals Mare de Déu dels 
Desemparats

Dissabte, 17 de desembre, a partir de les 18 h
Parc de la Marquesa (inici)
+ Rua (inici al carrer Jaume Busquets davant Castell 
de Bellvís)

Rua del bestiari de L’Hospitalet. 
IV Aniversari de Bèsties
Rua i espectacle de besties de L’Hospitalet. 
Inici al carrer de Jaume Busquets, davant del Castell de 
Bellvís

Ho organitza: Tro



Dissabte, 17 de desembre, a les 18 h 
Teatre Joventut

IX Zambomba Flamenca
L’Hermandad Rociera Pastorcillo Divino ofereix aquest 
espectacle de tradició nadalenca andalusa. 

Diumenge, 18 de desembre, a les 18 h 
Centro Aragonés de L’Hospitalet (pl. de Guernica, 11)

Festival de Nadal 
El Centro Aragonés de L’Hospitalet celebra el seu festival 
de Nadal amb les tradicionals jotas. 

Dimecres, 21 de desembre, a les 19 h 
Teatre Joventut

Espectacle de Nadal de 
L’EMMCA
Més de 250 alumnes actuaran en l’espectacle d’aquest 
any, L’EMMCA va de cine. Hi participarà l’alumnat de 
música i moviment, de corda, de vent, de percussió, de 
les big band, de música tradicional, de jazz manouche, 
de pop-rock, de teatre i de dansa.

22 i 23 de desembre, de 16.30 a 20.30 h, 24 de 
desembre, de 16.30 a 19 h
Plaça del Vidre

Civiteca Nadalenca
Activitats nadalenques, racó de contacontes, arbre dels 
desitjos i photocall “Ser cívic és guai!”.

Divendres, 23 desembre, de 17.30 a 20 h
Carrer d’Occident amb passatge de Costa

Contacontes
Els elfs et conviden a visitar el seu iglú on podràs escoltar 
contes de Nadal.

Ho organitza: Associació de parades exteriors del Mercat 
Municipal de Collblanc

Dimecres, 28 de desembre, d’11 a 13 h
Mercat de Collblanc

Taller infantil de mosaics 
Nadalencs
Taller de mosaics amb decoració nadalenca.

Divendres, 30 de desembre, d’11 a 13 h
Carrer del Progrés i voltants del mercat de Collblanc

Gasparino, Alan Nick
Animació itinerant. El porc de Nadal, amb el seu pintoresc 
carro, reparteix globus fent bromes i travesses.



Dilluns 2, dimarts 3 y dimecres 4, de gener de 
2023 , de 17 a 20 h
Plaça del Mercat

Carpa Reial
Recollida de cartes dels nens i nenes per fer-les arribar 
als Reis Mags. 

Nadàlia
Dimarts, 20 de desembre, a partir de les 17.30 h
Plaça del Vidre
MÀGIA 

Deux à la tache 
MARIONETES

Els remeis de la iaia,  
a càrrec de Cia. La Iaia
Gaudeix de circ, màgia, titelles... en un espai familiar 
per a tots i totes.

Plaça del Mercat

Música al Nadal
A la plaça sona la música del Nadal.

Parc de la Marquesa
CIRC 

Duo Laos
Equilibris acrobàtics

TEATRE DE TITELLES

En Pere de la plaça
A càrrec de Binxiflat. 

Espai ludoteca
Espai familiar on podràs gaudir de circ, màgia, titelles... 
Vine a jugar i a descobrir els millors jocs de taula 
moderns!

Hi col·labora: Enpeudejoc edicions (enpeudejocedicions.com)

Dimecres 21 de desembre a partir de les 17.30 h.
Plaça del Vidre
CIRC 

Duo Laos
Equilibris acrobàtics. 

Que comenci la festa
Amb Jaume Ibars.



Plaça del Mercat 
CANT CORAL

Cor Creixent de l’Ateneu 
Catalònia  
Parc de la Marquesa

MÀGIA 

Deux à la tache 
TITELLES

The Bellhop
A càrrec de Hilarilar marionetes.

Espai ludoteca
Espai familiar on podràs gaudir de circ, màgia, titelles... 
Vine a jugar i a descobrir els millors jocs de taula 
moderns!

Hi col·labora: Enpeudejoc edicions (enpeudejocedicions.com)

Dijous, 22 desembre, a partir de les 17.30 h
Plaça del Vidre 
CIRC 

Linda de Berardinis
Equilibris – verticalista. 

TEATRE DE TITELLES

En Pere de la plaça
A càrrec de Binxiflat. 

Plaça del Mercat
MÚSICA

Christmas Swing 
Plaça Espanyola (inici)

Rua de Nadal
Una lluminosa rua de Nadal amb fades de llum pels 
carrers del barri! A càrrec de la Cia. Lumbelula.

Recorregut: pl. Espanyola, c. del Progrés, rda. de la 
Torrassa, c. d’Holanda, c. de Rafael Campalans, pl. del 
Vidre, rda. de la Torrassa, c. del Doctor Martí Julià, pl. 
dels Pirineus. 

Parc de la Marquesa 
CIRC 

Sr Nobody
Diàbolo 

Que comenci la festa
Amb Jaume Ibars.



Espai ludoteca
Espai familiar on podràs gaudir de circ, màgia, titelles... 
Vine a jugar i a descobrir els millors jocs de taula 
moderns!

Hi col·labora: Enpeudejoc edicions (enpeudejocedicions.com)

Divendres, 23 desembre, a partir de les 17.30 h
Plaça del Vidre
CIRC 

Sr Nobody
Diàbolo 

TITELLES

The Bellhop
A càrrec de Hilarilar marionetes.

Plaça del Mercat

Fem cagar el tió
Ho organitza: Comissió de Festes Collblanc-la Torrassa

Parc de la Marquesa
CIRC 

Linda de Berardinis
Equilibris – verticalista. 

JOCS INFANTILS

Vine i juga
Espai familiar on podràs gaudir de circ, màgia, titelles... 
Vine a jugar i a descobrir els millors jocs de taula 
moderns!

Hi col·labora: Enpeudejoc edicions (enpeudejocedicions.com)

C. de Blas de Infante (inici)

Rua de Nadal
Una lluminosa rua de Nadal amb fades de llum pels 
carrers del barri! A càrrec de la Cia. Lumbelula.

Recorregut: c. de Blas de Infante, c. de Vallparda, c. de 
la Vinyeta, pl. de Canalejas, av. del Torrent Gornal, c. 
de Vallparda, Jardins de la Sènia, pl. de les Germanes 
Ocaña, Parc de la Marquesa.

Dissabte, 24 desembre, a partir de les 11 h
Plaça del Mercat
MÚSICA 

New Gospel



 

Districte III
Santa Eulàlia i Granvia Sud

Dilluns, 12 de desembre, a les 18 h
Biblioteca Plaça d’Europa
L’HORA DEL CONTE

MUF, MUF, MUF,  
a càrrec de Mon Mas
Un Nadal al revés. El tió té calor, no té manta porta 
banyador. El fred no vol despertar i l’any no sap com 
acabar!

Per a nens i nenes a partir de 3 anys.

Dissabte, 17 de desembre, d’11 a 13 h
Mercat de Santa Eulàlia

Celebra Nadal amb un Vermut Musical
Hi col·labora: Mercat de Santa Eulàlia

Dissabte, 17 de desembre, a les 11.30 h
Eix comercial del barri de Santa Eulàlia (sortida Plaça 
de Pius XII)
TEATRE DE CARRER

Open Door, Cia. Pere Hosta
Apareix una porta del no-res. Què hi ha a l’altre costat? 
Per obrir-la, un personatge excèntric, curiós, surrealista 
i divertit que porta la porta i la deixa aquí i allà, amb la 
necessitat de transportar-la.

La simplicitat de la porta ens transportarà a llocs on 
l’imaginari entra i surt.

Passin a través de la porta per poder viure de manera 
diferent el carrer de cada dia i fer d’allò qüotidià, 
inoblidable.

Espectacle itinerant. 

Ho organitza: Centre Cultural Santa Eulàlia 

Dissabte, 17 de desembre, a les 18 h
Centre Cultural Santa Eulàlia
TITELLES

Un conte de Nadal,  
Cia. Tian Cusidó
Dos pastorets, en Rovelló i en Lluquet, molt entremaliats 
i eixerits han d’ajudar a preparar el Nadal a la seva 



família i van al bosc a buscar el tió, però la seva tasca 
es complicarà per culpa d’un banyetes rondinaire i una 
mica sapastre que els voldrà complicar el Nadal. Un 
conte sobre l’esperit nadalenc amb tradicions i cançons 
molt nostres.

Preu: 4 euros (menors de 2 anys entrada gratuïta sense 
cadira) 

Entrades anticipades a www.canninot.cat

Ho organitzen: Centre Cultural Santa Eulàlia i Can Ninot

Diumenge, 18 de desembre, a les 12 h
Plaça dels Veïns de Granvia Sud

Vermut musical de Nadal,  
a càrrec de Christmas Swing
Gustavo Rocha (Guitarra), Àlex Albalá (piano), David 
Peris (veu), Jordi Cobre (contrabaix) i Roberto Olori 
(bateria), faran un repàs de les més conegudes nadales, 
en anglès i en clau de swing, a l’estil de Sinatra, Tony 
Bennett o Harry Connick Jr. entre d’altres. Un concert 
que ens promet fer vibrar i despertar un munt d’emocions 
acompanyat d’un bon vermut.

Ho organitzen: Comissió de Festes Granvia Sud i Centre 
Cultural Santa Eulàlia

Dimarts, 20 de desembre, de 17 a 20 h
Plaça de Pius XII
ANIMACIÓ INFANTIL

Tió de Nadal,  
Cia. Xip Xap Teatre
Activitat solidària. Recollida de  productes d’higiene 
infantil i alimentació per a infants de 0 a 3 anys. 
Col·laborarem amb Associació Educativa Nou Quitxalles. 
Entitat dedicada a acompanyar a nens i joves que es 
troben en situació de vulnerabilitat. Punt de recollida 
plaça Pius XII el mateix dia de l’activitat.

Ho organitzen: Grup de comerciants de Santa Eulàlia i Centre 
Cultural Santa Eulàlia

Dimecres, 21 de desembre, a les 17.30 h
Baixada del metro de Santa Eulàlia amb carrer de 
Santiago Ramón y Cajal
MÚSICA

Ke Soni El Kiosk, 
amb Dudu Bongo i Djuna Lund
Dos cossos, dues veus, dues ments, Brasil, mar 
Mediterrani, guitarra, cants...…i el que sigui que d’aquest 
bell diàleg vagi filant.

Ho organitzen: El Pumarejo, Centre Cultural Santa Eulàlia i 
Districte Cultural de L’Hospitalet



Dijous, 22 de desembre, a les 12 h
Plaça de Maria Artigal, davant del Centre Cultural 
Santa Eulàlia
CIRC I HUMOR

Antipasti,  
Cia. El que ma queda de teatre
L’Antipasti és un curiós restaurant italià amb dos cuiners 
ben especials: el xef Marcelo Mascarpone i el seu 
ajudant, Pepino Pepperoni. Aquest parell ens ofereixen 
un espectacle que barreja el circ i la màgia, malabars 
amb verdures, equilibris amb muntanyes de pizzes, 
números de màgia amb menjar, participació del públic i, 
sobretot, molt d’humor i la millor música italiana. Sigueu 
valents i reserveu taula. Buon appetito!

Ho organitza: Centre Cultural Santa Eulàlia

Dijous, 22 de desembre, a les 17.30 h
Baixada del metro de Santa Eulàlia amb carrer de 
Santiago Ramón y Cajal
MÚSICA

Ke Soni El Kiosk, 
Obreros del charco
Obreros del charco és un projecte creat a Barcelona, més 
concretament al Pumarejo, on Violeta Barrio, Ramón 
“Tato” i Federico Vanini s’uneixen per fusionar les seves 
personalitats en un espectacle de flamenc original, 
lliure i contemporani.

Ho organitzen: El Pumarejo, Centre Cultural Santa Eulàlia i 
Districte Cultural de L’Hospitalet

Divendres, 23 de desembre, d’11 a 13 h
Exterior del Mercat de Santa Eulàlia

Pare Noel amb el Micky i la 
Minnie
Vine a divertir-te amb la visita del Pare Noel i els seus 
ajudants màgics.

Ho organitza: Mercat exterior de Santa Eulàlia

Divendres, 23 de desembre, a les 12 h
Plaça Maria Artigal, davant del Centre Cultural Santa 
Eulàlia
CIRC, MIM I CLOWN STYLE

Soliloqui, Cia. Ton Muntané
Ton Muntané ens presenta aquest conjunt d’esquetxos 
on es barregen el circ, el mim i el seu clown style.

Un actor sol, un clown, un mim i un artista de circ, ens 
embarca en situacions increïbles de la mà del teatre 
gestual i els sons.

Escenaris inaudits, teatre de situacions dinàmic, enèrgic 
i divertit. Aquest clown ens farà riure sense parar amb un 
espectacle ple de sorpreses.



Divendres, 23 de desembre, de 17 a 19 h
Dissabte, 24 de desembre, d’11 a 13 h 
MERCAT DE SANTA EULÀLIA

Caga Tió
Vine a fer cagar el tió! Fes-li una bona garrotada i 
participa en el sorteig de vals de compra.

Ho organitza: Mercat Santa Eulàlia interior

Dilluns, 26 de desembre, a les 20 h
Parròquia de Santa Eulàlia de Provençana

Concert de Sant Esteve, 
a càrrec del Cor Adinoi
Un any més, no podeu faltar al concert de Sant Esteve 
del Cor Adinoi. Podreu gaudir de les millors nadales 
interpretades per les millors veus del barri.

Ho organitza: Cor Adinoi

Dimarts, 27 de desembre, d’11.30 a 13 h
Plaça Maria Artigal, davant del Centre cultural Santa 
Eulàlia
TALLER DE CIRC

Circ a les Golfes, 
a càrrec de Los Herrerita
Un taller de circ ambientat a les golfes d’una casa 
antiga on les andròmines que allà s’amunteguen ens 
serveixen de suport per instal·lar el material circense 
i per obrir-nos al joc de la imaginació i la creativitat. I 
per acabar de vestir tot aquest petit univers, tot plegat 
anirà embolcallat d’una banda sonora d’època, amb una 
música de quan les cançons eren cançons i els cantants 
encara cantaven.

Ho organitza: Centre Cultural Santa Eulàlia 

Dimarts, 27 de desembre, a les 17.30 h
Baixada del metro de Santa Eulàlia amb carrer de 
Santiago Ramón y Cajal
MÚSICA

Ke Soni El Kiosk,  
Pax Buyate
Folk de sofà, poesia d’una sola bala, sinceritat modular 
i alquímia musical. Cançons petites que neixen de grans 
estímuls. 

Ho organitzen: El Pumarejo, Centre Cultural Santa Eulàlia i 
Districte Cultural de L’Hospitalet



Del 27 de desembre de 2022 al 4 de gener de 
2023, de 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h.
El 31 de desembre, només en horari de matí. 
No circularà l’1 de gener.
Cada dia, activitat inclusiva, sense estímuls 
sensorials, de 10.30 a 11.30 h i de 17 a 18 h
Plaça de Pius XII, sortida i arribada del recorregut

Tren de la Laia
El Tren de la Laia recorrerà durant aquest Nadal els 
carrers del barri de Santa Eulàlia. 

Els tiquets per pujar al tren s’aconsegueixen amb 
compres realitzades als comerços associats al Grup de 
Comerciants de Santa Eulàlia. També és possible pujar 
al tren pagant 1 euro.

Ho organitza: Grup de Comerciants de Santa Eulàlia

Dimecres, 28 de desembre, d’11 a 13 h
Mercat de Santa Eulàlia

El Show del Dr. Fly 
Activitat itinerant pels voltants del Mercat. Veniu a 
gaudir de jocs de màgia, paròdies, balls i riures.

Dimecres, 28 de desembre, a les 12 h
Plaça de Maria Artigal, davant del Centre Cultural 
Santa Eulàlia

Wooooow!, 
Cia. La Churry
Wooooow! Atreveix-te, dona el salt. Sí, ja, és normal 
que et sorprenguis. Ja et caurà la fitxa a casa i llavors 
entendràs que la vida és avui. 

Ho organitza: Centre Cultural Santa Eulàlia 

Dimecres, 28 de desembre, a les 17.30 h
Baixada del metro de Santa Eulàlia amb carrer de 
Santiago Ramón y Cajal
MÚSICA

Ke Soni El Kiosk, 
amb Alesh3000 Dj set
Dj set a càrrec d’Alesh3000, que ens mou per un 
eclecticisme electro-dispers amb tocs de TDAH i constant 
connexió amb hits dels 90 i dels 2000.

Ho organitzen: El Pumarejo, Centre Cultural Santa Eulàlia i 
Districte Cultural de L’Hospitalet



Dijous, 29 de desembre, d’11 a 13 h
Plaça de Pius XII

Taller infantil de gnoms en 
pot de galetes
Taller de modelatge amb pasta filo. Crearem una decoració 
amb gnoms per a un pot de galetes nadalenques.

Divendres, 30 de desembre, de 16.30 a 20.30 h, 
i dissabte, 31 de desembre, de 16.30 a 19 h
Plaça de Francesc Macià

Civiteca Nadalenca
Activitats nadalenques, racó de contacontes, arbre dels 
desitjos i photocall “Ser cívic és guai!”

2 i 3 de gener, de 17 a 20 h, i 4 de gener, d’11 a 
14 h i de 17 a 20 h
Activitat inclusiva, sense estímuls sensorials, 2 i 3 de 
gener, de 17 a 17.30 h i 4 de gener d’11 a 11.30 h
Plaça de Pius XII

Emissari Reial
Porta la teva carta a la haima de l’emissari reial i els 
oficinistes s’encarregaran de registrar-la amb un segell 
màgic i d’enviar-la per tot el món fins a l’Oficina Central 
Reial. Demana la carta a les botigues associades.

Ho organitza: Grup de Comerciants de Santa Eulàlia

Dimarts, 3 de gener de 2023, de 8 a 15 h
Camp Municipal de Futbol Provençana

27a Trobada solidària “Un 
infant, una joguina”
Jornada solidària de partits de futbol amb l’objectiu 
de recollir joguines per a infants de famílies amb 
menys recursos. Per això comptem amb la inestimable 
col·laboració de la Fundació Bayt Al-Thaqafa que 
s’encarrega, un cop finalitzada la jornada, de seva la 
recollida i  de fer-ne la valoració per fer el posterior 
repartiment  per als infants i famílies als quals van 
dirigides les joguines. 

Més informació www.hospitaletatletic.com

Ho organitza: Fundació Privada Esportiva L’Hospitalet Atlètic

Dimecres 4 i dijous 5 de gener, d’11 a 13 h 
Mercat de Santa Eulàlia

Patge Reial
Entrega la teva carta dins del Mercat, fes-te una 
fotografia amb el Patge Reial i participa en el sorteig de 
vals de compra.

Ho organitza: Mercat Santa Eulàlia interior



Districte IV
La Florida i  les Planes

Dimecres, 14 de desembre, a les 17.30 h
Biblioteca la Florida
L’HORA DEL CONTE

El Tió congelat, 
a càrrec de Keke Shuga
Un llenyataire troba al bosc un tronc congelat. És l’últim 
vestigi d’un antic camp d’ametllers que va quedar arrasat. El 
porta a casa i el posa a la vora del foc, tapat amb una manta. 
Durant la nit, el tió explica al foc la seva trista història, i 
el foc, compassiu, decideix ajudar-lo fent que surti un foc 
follet del tronc que donarà poders màgics al tió... Si vols 
saber quins van ser aquests poders, t’hi esperem!

Divendres, 16 de desembre, a partir de les 
17.30 h
Av. de la Primavera / c. de l’Enginyer Moncunill 4

Activitats de Nadal
17.30 h Caga tió i animació infantil.

19.30 h Ball dels Capgrossos i Gegantons de la Florida 
amb l’Esplai la Florida-les Planes i xocolatada. 

20 h Cantada de nadales amb l’Hermandad Rociera 
Andaluza de L’Hospitalet. 

Dissabte, 17 de desembre, d’11 a 13 h
Mercat de la Florida

Celebra Nadal amb un vermut musical
Hi col·labora: Mercat de la Florida

Dissabte, 17 de desembre, d’11 a 13 h
Mercat del Torrent Gornal

Celebra Nadal amb un vermut musical
Hi col·labora: Mercat del Torrent Gornal

Dimarts 20 i dimecres 21 de desembre, de 
18.30 a 20 h
Avinguda del Masnou

Caseta de l’elf del Pare Noel



Dijous, 22 de desembre, d’11 a 13 h
Mercat del Torrent Gornal

Taller de personatges 
Nadalencs de feltre
Taller de creació de personatges nadalencs. Utilitzant 
feltre, agulla i fil, es crearan diferents personatges.

Del 22 de desembre al 4 de gener, excepte els 
dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener, de 16.30 
a 20.30 h
Plaça dels Blocs de la Florida i plaça de la Llibertat

Civiteca Nadalenca
Activitats nadalenques, racó de contacontes, arbre dels 
desitjos i photocall “Ser cívic és guai!”.

Dijous, 22 de desembre, de 17.30 a 21 h
Plaça de la Bòbila (inici)

Cavalcada del Pare Noel
Recorregut: pl. de la Bòbila - av. de Severo Ochoa - c. de 
Marcel·lí Esquius - c. de Pere Pelegrí – av. de Can Serra 
– pl. de la Carpa – c. del Molí – av. de l’Electricitat – av. 
d’Isabel la Catòlica – av. del Masnou – c. de la Florida – 
av. de Miraflors – pl. de la Verge del Pilar – av. d’Isabel la 
Catòlica- pl. d’Eivissa. 

Ho organitza: Regidoria dels Districtes IV i V
Hi col·laboren: Associació de Comerciants de Pubilla Cases 
i Can Serra, Associació de Comerciants de la Florida, Esplai 
la Florida, Comissió de Festes de Pubilla Cases, Comissió de 
Festes de la Florida, Grup de Festes de Can Serra, Diables i 
Diablesses de la Florida, Somnis, Creu Roja, Capgrossos de la 
Florida, Esplai Can Serra i Cofradía 15+1. 

23 i 24 de desembre, d’11 a 13 h i de 17 a 19 h
Carrers del barri

Visita del Pare Noel 
El Pare Noel recorrerà els eixos comercials de la Florida 
i les Planes

Ho organitza: Regidoria dels Districtes IV i V

Divendres, 23 de desembre, de 12 a 13.30 h i de 
18 a 19.30 h
Dissabte, 24 de desembre, de 12 a 13.30 h
Mercat de la Florida (interior)

Elfa Nadalenca
Ho organitzen: Associació de Venedors del Mercat Municipal 
de la Florida i Agrupació de Comerciants de Parades Exteriors 
del Mercat Municipal de la Florida



Dimecres, 28 de desembre, d’11 a 13 h
Avinguda de la Primavera i voltants del Mercat de la 
Florida

Està Que Crema, amb Alan Nick
Animació itinerant de humor, participació del públic i un 
gran final d’habilitats amb foc.

Dijous, 29 de desembre, d’11 a 13 h
Mercat del Torrent Gornal i voltants

El Show del Dr. Fly 
Activitat itinerant pels voltant del Mercat. Veniu a gaudir 
de jocs de màgia, paròdies, balls i riures.

Dissabte, 31 de desembre, a partir de les 10 h
Carrers del barri

L’Home dels Nassos
Recorregut: Mercat de Can Serra, c. de Marcel·lí Esquius, 
Mercat de la Florida, av. de Catalunya, Mercat del Torrent 
Gornal

10 h, Inici al Mercat de Can Serra
12 h, Ballada de sardanes al Mercat del Torrent Gornal
12.30 h, Entrega de la clau, a càrrec del director del 
Mercat del Torrent Gornal

Ho organitza: Comissió de Festes de la Florida

Dissabte, 31 de desembre, a les 10 h
Avinguda de Catalunya amb carrer del Teide

Circ al carrer
Dilluns, 2 de gener, d’11 a 13 h
Mercat del Torrent Gornal

Taller infantil de creació 
d’ovelles de llana
Taller de creació d’ovelles de llana utilitzant pompons.

Del 2 al 4 de gener de 2023, de 18.30 a 20 h
Avinguda del Masnou

Caseta del Patge Reial 
Dimecres, 4 de gener, de 12 a 13.30 h i de 18 a 
19.30 h. 
Dijous, 5 de gener, de 12 a 13.30 h.
Mercat Municipal de la Florida (Interior)

Patges Reials
Els Emissaris Reials recolliran les cartes dels nens i 
nenes per fer-les arribar als Reis Mags.

Ho organitzen: Associació de Venedors del Mercat Municipal 
de la Florida i Agrupació de Comerciants de Parades Exteriors 
del Mercat Municipal de la Florida



Districte V
Pubilla Cases i Can Serra

Dissabte, 17 de desembre, d’11 a 13 h
Mercat de Can Serra

Celebra Nadal amb un vermut musical
Hi col·labora: Mercat de Can Serra

Dissabte, 17 de desembre, a les 18.30 h 
Centre Cultural la Bòbila

IV Festival benèfic Fiesta en 
Belén
Amb recollida d’aliments que seran donats a Creu Roja. 

Diumenge, 18 de desembre, a les 10 h
Centre Cultural la Bòbila

XXXI Festival benèfic de Nadal 
Amb recollida d’aliments que seran donats a la parròquia 
de Sant Isidre Llaurador del barri de Santa Eulàlia.

21, 22, 23, 28, 29 i 30 de desembre, de 18 a 20 h
Seu de la Cofradía 15+1 (c. del Molí, 50) 

Pessebre vivent de la 
Cofradía 15+1
Inauguració el dimecres, 21 de desembre, a les 19 h

Del 22 de desembre de 2022 al 5 de gener de 
2023, de 10.30 a 14 h i de 17 a 20.30 h
24 i 31 de desembre, i 5 de gener, de 10.30 a 14 h
Sortida des del carrer de Marcel·lí Esquius

Trenet de Nadal
Ho organitza: Associació de Comerciants de Pubilla Cases i 
Can Serra



Dijous, 22 de desembre, de 17.30 a 21 h
Plaça de la Bòbila (inici)

Cavalcada del Pare Noel
Recorregut: pl. de la Bòbila - av. de Severo Ochoa - c. de 
Marcel·lí Esquius - c. de Pere Pelegrí – av. de Can Serra 
– pl. de la Carpa – c. del Molí – av. de l’Electricitat – av. 
d’Isabel la Catòlica – av. del Masnou – c. de la Florida – 
av. de Miraflors – pl. de la Verge del Pilar – av. d’Isabel la 
Catòlica- pl. d’Eivissa. 

Ho organitza: Regidoria dels Districtes IV i V
Hi col·laboren: Associació de Comerciants de Pubilla Cases 
i Can Serra, Associació de Comerciants de la Florida, Esplai 
la Florida, Comissió de Festes de Pubilla Cases, Comissió de 
Festes de la Florida, Grup de Festes de Can Serra, Diables i 
Diablesses de la Florida, Somnis, Creu Roja, Capgrossos de la 
Florida, Esplai Can Serra i Cofradía 15+1.

23 i 24 de desembre, d’11 a 14 h i de 17.30 a 
20.30 h
Carrers del barri

Visita del Pare Noel
El Pare Noel recorrerà els eixos comercials dels barris de 
Pubilla Cases i Can Serra

Divendres, 23 de desembre, d’11 a 13 h
Plaça de la Bòbila

Taller infantil d’arbre de 
Nadal amb pompons
Taller de manualitats on es crearà un arbre de Nadal.

Divendres, 23 de desembre, a les 18 h
Plaça de la Carpa 

V Zambomba Flamenca i 
xocolatada 
L’Hermandad Rociera Pastora Almonteña ofereix aquest 
espectacle de tradició nadalenca andalusa. 

Dimarts, 27 de desembre d’11 a 13 h
Plaça de la Bòbila-c. de Marcel·lí Esquius

El Show del Dr. Fly 
Activitat itinerant pels voltants del Mercat. Veniu a 
gaudir de jocs de màgia, paròdies, balls i riures.

Dimecres, 28 de desembre, d’11 a 13 h
Mercat de Can Serra

Taller infantil de gnoms en 
pot de galetes
Taller de modelatge amb pasta filo. Crearem una decoració 
amb gnoms per a un pot de galetes nadalenques.



Dijous, 29 de desembre i dimecres, 4 de gener, 
de 16.30 a 20.30 h
Plaça de la Carpa

Civiteca Nadalenca
Activitats nadalenques, racó de contacontes, arbre dels 
desitjos i photocall “Ser cívic és guai!”.

Divendres, 30 de desembre, d’11 a 13 h
Mercat de Can Serra

Taller infantil de decoració de 
finestres
Taller creatiu on crearem adhesius decoratius per a 
la finestra. Utilitzarem llapis de tinta especial per 
confeccionar les diferents decoracions.

Divendres, 30 de desembre, de 18 a 20 h
Carrer del Molí, 50

Xocolatada i concurs  
de dolços Nadalencs
Ho organitza: Cofradía 15+1

Hi col·labora: Associació de Comerciants de Pubilla Cases i 
Can Serra

2, 3 i 4 de gener, de 18.30 a 20.30 h
5 de gener, d’11.30 a 13 h
Seu de la Cofradía 15+1 (carrer del Molí, 50)

Patge Reial
Ho organitzen: Cofradía 15+1 i Associació de Comerciants 
de Pubilla Cases i Can Serra

3 i 4 de gener, d’11 a 13.30 h i de 18 a 20 h
5 de gener, d’11 a 13.30 h
Plaça de la Carpa i c. de Josep Molins (al costat del 
Metro Pubilla Cases)

Caseta del Patge Reial
Ho organitza: Regidoria dels Districtes IV i V

Dimecres, 4 de gener, d’11 a 13 h
Mercat de Can Serra

Taller infantil carta als Reis Mags
Taller de creació de la carta als Reis Mags d’Orient.

5 de gener, d’11.30 a 13 h
Seu de la Cofradía 15+1 (carrer del Molí, 50)

Jocs infantils
Ho organitzen: Cofradía 15+1 i Associació de Comerciants de 
Pubilla Cases i Can Serra



Districte VI
Bellvitge i Gornal

Dissabte, 17 de desembre, d’11 a 13 h 
Mercat de Bellvitge 

Celebra Nadal amb un vermut musical
Hi col·labora: Mercat de Bellvitge

Dissabte, 17 de desembre, d’11 a 13 h
Merca-2 Bellvitge

Celebra Nadal amb un vermut 
musical
Hi col·labora: Merca-2 Bellvitge

Dissabte, 17 de desembre d’11 a 14 h
Plaça del Mercat

Caga Tió i jocs gegants
Ho organitzen: Comissió de Festes de Bellvitge i Club Infantil 
i Juvenil Bellvitge

Diumenge, 18 de desembre d’11 a 14 h
Plaça del Mercat

Visita del Pare Noel i jocs 
gegants
Ho organitzen: Comissió de Festes de Bellvitge i Club Infantil 
i Juvenil Bellvitge

Dijous, 22 de desembre, d’11 a 13 h
Avinguda de Carmen Amaya

Taller de boles de Nadal
Taller de feltre humit i agulla on es realitzaran boles de 
nadal amb diferents decoracions amb la llana.



Divendres, 23 de desembre, de 17 a 19 h
Sortida des de la Plaça de la Cultura. Arribada a 
Merca-2

El Doctor Fly Pare Noel
Activitat Itinerant de màgia, animació i paròdies 
còmiques que us faran riure.

27, i 28 de desembre, tot el dia
Centre d’Estudis Joan XXIII 

I Torneig de Bàsquet CB 
Bellvitge
Torneig del bàsquet infantil i júnior masculí. 

Ho organitza: CB Bellvitge

Dimarts, 27 de desembre, d’11 a 13 h
Rambla de la Marina (plaça de la Baldosa)

Taller d’arbre teixit
Taller de teler on aprendrem a teixir tot realitzant un 
arbre de Nadal.

Dijous, 29 de desembre, d’11 a 13 h
Inici a la Plaça de la Cultura i final al Merca-2 
Bellvitge.

Gasparino, amb Alan Nick 
Animació itinerant. El porc de nadal amb el seu pintoresc 
carro reparteix globus fent bromes i travesses.

Divendres, 30 de desembre, d’11 a 13 h
Avinguda de Carmen Amaya

Taller de decoració de 
finestres
Taller creatiu on crearem adhesius decoratius per la 
finestra. Utilitzarem llapis de tinta especial per elaborar 
les diferents decoracions.

Dissabte, 31 de desembre d’11 a 14 h
Carrers del barri

Visita de l’Home dels Nassos
Sortida des del Merca-2 i arribada al Mercat de Bellvitge. 

Ho organitzen: Comissió de Festes de Bellvitge i Club Infantil 
i Juvenil Bellvitge



Dilluns, 2 de gener, de 16.30 a 20.30 h
Plaça de la Cultura

Civiteca Nadalenca
Activitats nadalenques, racó de contacontes, arbre dels 
desitjos i photcall “Ser cívic és guai!”.

Dimarts, 3 de gener, d’11 a 13 h
Avinguda de Carmen Amaya

Taller infantil de creació 
d’ovelles de llana
Taller de creació d’ovelles de llana mitjançant els 
pompons. 

Del 3 al 5 de gener, d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h 
(excepte el 5 que és horari només de matí) 
Sala actes del Centre Cultural Bellvitge – Gornal

Campament Reial
Els nens i nenes podran entregar les seves cartes als 
Reis Mags. 

Amb la participació de diferents entitats del barri.

Dimarts, 3 de gener, de 16.30 a 20.30 h
Avinguda de Carmen Amaya

Civiteca Nadalenca
Activitats nadalenques, racó de contacontes, arbre dels 
desitjos i photcall “Ser cívic és guai!”.

Dijous, 5 de gener, d’11 a 13 h
Rambla de la Marina (plaça de la Baldosa)

Taller infantil modelant un 
pingüí
Taller de modelatge amb argila d’un pingüí que porta un 
regal.



Gornadal
Rotonda central de l’avinguda de Carmen Amaya

Fins el 5 de gener, de 17 a 20 h 
Sala d’actes del Centre Cultural Bellvitge-Gornal

Mostra de Pessebres
Inauguració el dilluns, 12 de desembre.

Ho organitza: Comissió de Festes de Bellvitge - La Marina

Dimecres, 21 de desembre, 19 h

Entrega de premis del concurs 
de dibuix
Dijous, 22 de desembre, de 17 a 20 h
Local del Grup de Dones del Gornal

Photocall amb Mamà Noel
29 i 30 de desembre,  d’11 a 14 h

Activitats esportives
Dijous, 5 de gener, de 10 a 14 h

Clausura del Gornadal
Hi participaran totes les entitats del barri que han 
organitzat activitats durant el mes de desembre. 





Districte I  
El Centre i Sant Josep
Rambla de Just Oliveras, 23
Sanfeliu
Carrer de l’Emigrant, 27

Districte II  
Collblanc-la Torrassa
Carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, 87

Districte III 
Santa Eulàlia i Granvia Sud
Avinguda del Metro, 18

Districtes IV i V 
La Florida-les Planes,  
Pubilla Cases i Can Serra
Carrer de Belchite, 5

Districte VI 
Bellvitge i Gornal
Plaça de la Cultura, 1

Localització 
de les regidories



 Si hi haguessin  
canvis o modificacions d’última hora,  

per part dels promotors de les activitats, 
aquests s’aniran incorporant a la  
versió online d’aquest programa:

www.l-h.cat/nadal

Hi col·laboren:

Entitats 
de la ciutat



#nadalLH

@LHAjuntament


