


A L’Hospitalet ja ho tenim tot a punt per 
celebrar Nadal amb amics i familiars: els 
carrers i els aparadors engalanats, els 
trenets als barris, les bústies del Pare 
Noel, el Tió Solidari, els tallers infantils i 
les fires que omplen els carrers de màgia.

L’Hospitalet és una ciutat viva i dinàmica, 
que conserva l’ànima, la proximitat i la 
calidesa de la vida de barri que sempre 
ens ha caracteritzat. Som una ciutat amb 
cor on vosaltres, els comerciants, teniu 
un paper fonamental. 

Sou sinònim de confiança, d’experiència i d’especialització. I sou 
vosaltres qui doneu vida als nostres carrers. Com molt bé diu el lema 
de la campanya d’aquest any: “El comerç de L’Hospitalet fa Nadal. 
Sent la seva màgia”. I vosaltres ens la feu sentir.

Des de l’Ajuntament teniu tot el nostre suport, ja que entenem que sou 
els grans dinamitzadors de la nostra ciutat i motors no només de la 
seva economia, sinó també de la vida social.

Aquesta guia d’activitats nadalenques al voltant de les zones 
comercials recull actes destinats a grans i petits, dels quals els veïns i 
les veïnes gaudiran a prop de casa i a prop del comerç de barri.

Farem, un any més, tot el possible perquè aquest sigui un gran Nadal.

Llarga vida al nostre comerç!

Bon Nadal i feliç 2023!

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat



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

Fira de Nadal i Reis
Fira d’artesania i alimentació.
Inauguració, dimarts 13 de desembre, a les 18.30 h. Vine a passejar pel 
Mercat de Nadal i gaudeix de l’espectacle!

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

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

Districte I 
CENTRE, SANT JOSEP, SANFELIU

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 per al tió. Tots els aliments es 
donaran a Creu Roja.
Ho organitza: Grup de Botigues Centre i Sant Josep 
Hi col·labora: Mercat del Centre

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.

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.

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



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 c. d’Enric Prat de la Riba i c. de Provença)

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

Dijous, 29 de desembre, d’11 a 13 h
Rambla de la Marina  
(entre 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

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.

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 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.



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

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

Divendres, 23 de desembre. De 17.30 a 20 h
C. 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 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 i 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. 

Districte II 
COLLBLANC-LA TORRASA



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

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

Tió de Nadal, amb Xip Xap Teatre
Activitat  solidària. Recollida de productes de primera necessitat (higiene 
i alimentació) per a infants de 0 a 3 anys a iniciativa de  l’Associació 
Educativa Nou Quitxalles. Punt de recollida a la plaça de Pius XII el 
mateix dia de l’activitat.
Ho organitza: Grup de Comerciants de Santa Eulàlia
Hi col·labora: Centre Cultural Santa Eulàlia

Districte III 
SANTA  EULÀLIA-GRANVIA SUD

Divendres, 23 de desembre, de 17 a 19 h  
Dissabte 24, 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

Divendres, 23 de desembre, d’11 a 13 h
Pati 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

Del 27 de desembre de 2022  al dimecres, 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 el 
dia 1 de gener. Horaris de l’activitat inclusiva, sense estímuls 
sensorials: cada dia de 10.30 a 11.30 h i de 17 a 18 h. Punt de 
sortida i arribada del recorregut a la plaça de Pius XII. 

Tren de la Laia 
El  Tren de la Laia recorrerà durant aquest Nadal els carrers del barri de 
Santa Eulàlia.
Aconsegueix  el tiquet a les botigues associades amb una compra, o 
sense tiquet 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.

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.

Dies 2 i 3 de gener de 2023, de 17 a 20 h,  
i 4 de gener d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Horaris de l’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.
Pl. 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

Dimecres 4 i dijous 5 de gener de 2023, 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 de Santa Eulàlia interior 



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

Districte IV 
LA FLORIDA – LES PLANES

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.

Divendres 23 de desembre de 12 a 13.30 h i de 18 a 19.30 h. 
Dissabte 24 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 d’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 voltants del Mercat. Veniu a gaudir de jocs de 
màgia, paròdies, balls i riures.

Districte IV 
LA FLORIDA – LES PLANES



Dilluns, 2 de gener de 2023, 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.

Dimecres 4 de gener de 2023, 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

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

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
Horaris especials: 24, 31 de desembre i 5 de gener només matins, de 
10.30 a 14 h. No circularà els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener.  
C. de Marcel·lí Esquius, 24  (entre el c. de la Rosa d’Alexandria i el c. de 
la Hierbabuena) 

Tren de Nadal
Recorrerà els carrers comercials dels barris de Pubilla Cases i Can Serra.
Ho organitza: Associació de Comerciants 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 amb pompons.

Districte V 
PUBILLA CASES – CAN SERRA



Divendres 23 i dissabte 24 de desembre. D’11 a 14 i 
de 17.30 a 20.30 h 
C. de Marcel·lí Esquius i voltants

Pare Noel itinerant 
El  Pare Noel recorrerà els carrers comercials dels barris de Pubilla Cases i 
Can Serra. 
Ho organitza: Associació de Comerciants de Pubilla Cases i Can Serra

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. 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.

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

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

Dimecres, 4 de gener de 2023, 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.



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

Celebra Nadal amb un vermut musical
Hi col·labora: Mercat de 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
Inici a la plaça de la Cultura i final al Merca-2 Bellvitge   

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

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, 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  on crearem adhesius decoratius per a la finestra. Utilitzarem un 
llapis de tinta especial per elaborar les diferents decoracions.

Dimarts, 3 de gener de 2023, 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.

Dijous, 5 de gener de 2023, 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.

Districte VI 
BELLVITGE – GORNAL





www.l-h.cat        #nadalLH


