Viu el Nadal
a Gràcia

Gràcia té un teixit social i cultural ric i molt viu. Són moltes les entitats
i associacions que, dia a dia, treballen amb intensitat per millorar els
barris i crear-ne lligams. Ara que arriben les festes de Nadal, aquest
esforç diari es fa més visible amb activitats que conviden a fer barri
i a celebrar aquestes dates amb els veïns i les veïnes.
Entitats, equipaments associacions de comerciants i administració
hem unit esforços aquests dies per preparar un Nadal ple
d’activitats que transmetin valors com la solidaritat i la sostenibilitat:
des de la recollida solidària de joguines perquè tots els infants
puguin gaudir dels regals que ofereixen Ses Majestats els Reis
d’Orient, a les campanyes d’intercanvi de joguines per donar nova
vida als jocs que ja no tenen ús. I, això, sense oblidar les accions que
ens recorden que durant aquestes dates cal ser conscients de la
importància del consum responsable i de proximitat.
Aquesta guia recull més d’un centenar d’activitats gratuïtes que
tenen com a objectiu viure el Nadal, i viure’l de prop. Algunes s’han
convertit ja en una tradició, i d’altres s’han introduït recentment en
l’extensa varietat de propostes que ofereixen els nostres cinc barris.
Gaudiu de totes elles amb la família, amb els amics i les amigues...
Viviu el Nadal!
Us desitjo unes bones festes i un feliç any 2018.
Eloi Badia Casas
Regidor del districte

Activitats

Desembre
DIVENDRES 15 DE DESEMBRE

Hora: de 18.30 h a 19.45 h
Organitza: Unió de Botiguers
Travessera de Gràcia Casc antic

Espectacle d’animació
i Caga Tió
Celebració infantil amb
espectacle de Clow i música
per a tota la família i posterior
picada al Tió amb sorpreses
per als infants.
LLoc: Sala d’actes del Centre
cívic La Sedeta. (c. Sicília, 321)
Hora: de 17 h a 20 h
Organitza: Centre cívic La Sedeta

Concert de Vocal Jamm
Concert per celebrar amb
el veïnat l’arribada del Nadal!
LLoc: Carrer Verdi (itinerant)
Hora: de 19.30 h a 21.30 h
Organitza: Federació Gràcia
Comerç
Homenatge a la Gent Gran
Tarda de ball amb música en
directe, rifa de regals, berenar
popular i moltes sorpreses més.
Amb motiu del Bicentenari
volem que els assistents portin
documents històrics de la festa
major, i vinguin a explicar-nos
històries de les festes de la seva
joventut per recollir testimonis
de memòria oral.
LLoc: Can Musons. (c. Alzina, 7)
Hora: de 17 h a 21 h
Organitza: Fundació de la
Festa Major de Gràcia, amb la
col·laboració dels Castellers de
la Vila de Gràcia

Cabaret d’arts escèniques
i música en directe
Celebrarem el Nadal amb la
gent gran del Coll acompanyats
d’un bon espectacle, bon
menjar i bon ambient.
Amb l’espectacle cabaret,
volem apropar les diferents
disciplines de les arts
escèniques al col·lectiu gran.
LLoc: Centre cívic el Coll - La
Bruguera (c. Aldea, 15)
Hora: de 17 h a 20 h
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Espai gent gran del Coll

DISSABTE 16 DE DESEMBRE

Música en viu
Al llarg del dia diferents grups
tocaran música en viu a la Plaça
de la Vila.
LLoc: Plaça de la Vila
Organitza: Associació de
comerciants de la Plaça de la
Vila de Gràcia

Concert musical
Gaudiu de la música
contemporània i cubana
amb la Banda Ashe.
LLoc: Travessera de Gràcia
amb c. Mariano Pineda
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Botifarrada Popular
Vine a compartir amb nosaltres
un dia de barri menjant
botifarra.
LLoc: Travessera de Gràcia, 183
Hora: tot el dia
Preu: 4€
Organitza: Associació de
comerciants de Travessera de
Gràcia Centre i Puigmartí

Caga Tió
Els Artesans de Gràcia tenen la
visita del Tió i volen que tots els
nens i nenes del barri el vinguin
a picar ben fort!
LLoc: Torrent de l’Olla, 108
(davant de la botiga d’artesans)
Hora: de 12 h a 14 h
Organitza: Artesans de Gràcia
Escudella de Nadal
El Mercat de l’Abaceria vol
celebrar Nadal amb un caldo
nadalenc per a tot el veïnat
LLoc: Davant del Mercat de
l’Abaceria (Travessera de
Gràcia, 186)
Hora: de 10 h a 15 h
Organitza: Associació de
comerciants del Mercat de
l’Abaceria

Fem el pessebre
Convidem als veïns i veïnes a
participar en la decoració del
pessebre amb guarniments
nadalencs i tradicionals.
LLoc: Mercat de Lesseps
(c. Verdi, 200)
Hora: d’11 h a 13 h
Organitza: Associació de
comerciants del Mercat de
Lesseps

Música en viu
Fes moure l’esquelet i gaudeix
acompanyat de concerts en
directe.
LLoc: Diferents ubicacions al
llarg de Travessera de Gràcia
entre Torrent de l’Olla, Passeig
de Sant Joan i c. Puigmartí
Hora: tot el dia
Organitza: Associació de
comerciants de Travessera de
Gràcia Centre i Puigmartí

Taller de “Teixir amb dits”
Vine al taller de manualitats de
la Plaça de la Vila, aprendràs a
teixir amb els dits!
LLoc: Plaça de la Vila
Hora: de 12 h a 13 h i de 17 h a 18 h
Organitza: Associació de
comerciants de la Plaça de la
Vila de Gràcia
Xocolatada
Xocolatada popular per a tots
els nens i nenes.
LLoc: Plaça de la Vila de Gràcia
Hora: 17 h
Organitza: Associació de
comerciants de la Plaça de la
Vila de Gràcia

Queimada i rom cremat
Vine a tastar la tradicional
Queimada gallega!
LLoc: Plaça de la Vila de Gràcia
Hora: 19 h
Preu: 1€
Dirigida a: adults
Organitza: Associació de
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comerciants de la Plaça de la
Vila de Gràcia
Xocolatada
Participa en la Marató de TV3
amb la xocolatada per a tots
els veïns i veïnes, nens i nenes
del barri i recaptarem donatius
per a la investigció de les
malalties infeccioses.
LLoc: c. Pi i Margall, 73
Hora: de 9 h a 13 h
Preu: donatius per a la Marató
Organitza: Associació de
comerciants Mercat de l’Estrella
Els Pastorets
Del 16 de desembre al 4 de gener
donem la benvinguda als
Pastorets! Aquest any
celebrem els 125 anys dels
Pastorets de Folch i Torres al
Centre. No falteu! Els dies 16, 17
i 27 de desembre comptarem
amb la participació de la
Coral Baluern que aportarà
les seves cançons i els dies 2,
3 i 4 de gener, podeu venir i
portar la carta als reis
LLoc: El Centre (c. Ros de Olano, 9)
Dies i hores: a les 18 h els dies
16, 17, 22, 23, 27, 28, 29 i 30 de
desembre i 2, 3 i 4 de gener. A
les 19.30 h el 26 de desembre.
Preu: entre 7 i 11 €
Organitza: El Centre

Organitza: Associació de
comerciants de Travessera de
Gràcia Centre i Puigmartí

Organitza: Associació de
comerciants de Travessera
de Gràcia Centre i Puigmartí

Carpa Màgica de Nadal
Vine a fer-te fotografies amb
els Fullets de Nadal i el Mickey
Mouse!
LLoc: Travessera de Gràcia,
entre el c. Gran de Gràcia i
Torrent de l’Olla.
Hora: d’11 h a 14 h i de 17 h a 20.30 h
Organitza: Associació de
comerciants Travessera de
Gràcia Casc Antic

Gimcana infantil “El Nadal
dels oficis”
Descobreix el comerç i els
oficis del barri i emporta’t una
sorpresa a cadascun d’ells.
Participeu en família!
LLoc: Diferents botigues de la
Travessera de Gràcia entre
Torrent de l’Olla i Passeig de
Sant Joan, c. Puigmartí, c.Torrijos
i c.Bailèn.
Hora: tot el dia
Preu: 2,5 €
Organitza: Associació de
comerciants de Travessera
de Gràcia Centre i Puigmartí,
Associació de comerciants del
carrer Torrijos i Associació de
comerciants del Carrer Bailèn

Tió de Nadal!
Fem cagar el Tió a La Violeta
amb xocolatada i obsequis per
a tots els infants assistents.
LLoc: La Violeta de Gràcia
(c. Maspons, 6)
Hora: 12 h
Organitza: Centre cultural
La Violeta
Bingo
Juguem al bingo popular amb
premis del comerç de proximitat.
LLoc: Al llarg de la Travessera
de Gràcia entre Torrent de l’Olla,
Passeig de Sant Joan i c. Puigmartí
Hora: 20 h
Preu: 5 €
Organitza: Associació de
comerciants de Travessera de
Gràcia i c. Puigmartí

Taller de Figuretes de Nadal
Elaboració artesanal de
figuretes de Nadal fetes amb pa.
LLoc: Travessera de Gràcia, 210
Hora: d’11 h a 14 h

Nadal amb “Jumping Clay”
Taller de figueretes de plastilina
LLoc: Travessera de Gràcia, 183
Hora: tot el dia
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provoquen la complicitat i la
participació del públic. El mestre
de cerimònies, l’Agustinet, és un
capgros que forma part de les
figures festives de la Vila de Gràcia.
LLoc: La Violeta de Gràcia
(c. Maspons, 6)
Hora: 12h
Preu: 4 € (menor de 3 anys,
entrada gratuïta)
Organitza: La Violeta de Gràcia
Concert de Nadal
Concert de la Coral Sinera
i altra coral convidada
LLoc: La Violeta de Gràcia
(c. Maspons, 6)
Hora: 18 h
Organitza: Coral Sinera
de Lluïsos de Gràcia
Concert de Nadal
Concert de Nadal de Lluïsos de
Gràcia amb la Coral El Virolet
i la Coral Sinera.
LLoc: el teatre del Centre de
Gràcia (c. Ros de Olano, 9)
Hora: 12 h
Preu: donatius per la Marató de TV3
Organitza: Coral Baluern del
Centre, Lluïsos de Gràcia, El
Virolet i Coral Sinera

DIUMENGE 17 DE DESEMBRE
Concert Solidari de Nadal
Concert de cant coral a càrrec de
la Coral Mare de Déu del Coll
i altres col·laboracions.
LLoc: Parròquia M. Déu del Coll
(c. Santuari, 30)
Hora: de 18 h a 20 h
Organitza: Coral Mare de Déu del
Coll, Centre cívic El Coll La Bruguera

I avui també...
- Pastorets de Folch i Torres
al Centre (vegeu pàg. 8)

El Tió de Nadal i l’Agustinet
Obra de titelles d’arrel tradicional
i ambientació nadalenca amb
cançons i dites populars que
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DIMECRES 20 DE DESEMBRE

“Scavenger hunt” a la Riera
Sant Miquel
Kids&Us de Gràcia ofereix una
gimcana al barri per gaudir
d’una tarda entretinguda amb
els nens i els pares i també
poder conèixer el comerç
associat de la Riera.
*Hi haurà un petit premi per a
tots els nens participants!
LLoc: Placeta de Sant Miquel
Hora: de 17.30 h a 19 h
Organitza: Associació de
Comerç i Art de la Riera de Sant
Miquel i voltants

Concert de Nadal en clau de Jazz
Concert de jazz amb
adaptacions de cançons del
nadal amb Geni Barry Trio &
Sabine Van Waesgergue
Geni Barry vibràfon, Sabine
Van Waesgergue, veu Jaume
Vilaseca piano Curro Galvez
contrabaix. En el concert es
podrà degustar Glühwein
(vi calent) i rom cremat
ofert per les associacions de
comerciants.
LLoc: Placeta de Sant Miquel
Hora: de 19.30 h a 21.30 h
Organitza: La Federació Gràcia
Comerç, Associació de Comerç i
Art de la Riera de Sant Miquel
i voltants

Pastís d’aniversari
Per celebrar el 125è aniversari
del Mercat de l’Abaceria volem
degustar amb el veïnat un tros
de pastís i una copa de cava.
LLoc: Mercat de l’Abaceria
(Travessera de Gràcia, 186)
Hora: de 12 h a 14 h
Organitza: Associació de
Comerciants del Mercat de
l’Abaceria

Pintacares de la Riera
Sant Miquel
Un pintacares de Nadal per als
més menuts de la família.
LLoc: Placeta Sant Miquel
Hora: de 16.30 h a 17.30 h
Organitza: Associació de
Comerç i Art de la Riera de Sant
Miquel i voltants

Xocolatada popular i Caga Tió
Vine a fer cagar el Tió, ple
de sorpreses, somnis, regals
i gaudeix d’un bon mos de
xocolata!
LLoc: Pl. de Gal·la Placídia
Hora: de 16 h a 18 h
Organitza: Federació Gràcia
Comerç

Concert de Gospel
Amb la companyia Més Gospel
celebrem l’arribada del Nadal
amb tots els veïns i veïnes del
barri.
LLoc: Plaça Mossén Batlle
Hora: de 20 h a 22 h
Organitza: Federació Gràcia
Comerç

Taller de boles de Nadal
Farem boniques boles de
Nadal per penjar a l’arbre, amb
nens de 6 a 12 anys. Crearem
la versió nadalenca de les
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tradicionals boles Kimekoni
(originàries del Japó).
LLoc: Biblioteca Vila de Gràcia
(c.Torrent de l’Olla, 104)
Hora: de 18 h a 19 h. Cal inscripció.
Per a més informació:
b.barcelona.vg@diba.cat
Organitza: Biblioteca Vila
de Gràcia

diferents que tindràn a veure
amb l’art, la creativitat i el joc:
tallers de manualitats, tallers
creatius, jocs de taula, jocs
psicomotrius, joguines, contacontes, circ, espectacles,
activitats participatives i
moltes sorpreses més.
Hora: de les 17 h a 20 h els dies
22, 23, 27, 28, 29, 30 de desembre
i 2 i 3 de gener.
d’ 11 h a 14 h el dies 24 i 31 de
desembre i el 4 de gener.
LLoc: Plaça del Sol. No és
necessària inscripció.
Organitza: Districte de Gràcia

DIJOUS 21 DE DESEMBRE
Xerrada “Nadal a cel obert.
Les fires de pessebres de
Barcelona”
A càrrec de Jordi Montlló qui
ens farà un passeig per la
història d’una de les fires més
emblemàtiques de la ciutat.
LLoc: La ViIoleta de Gràcia.
(c. Maspons, 6)
Hora: 20 h
Organitza: Centre de Cultura
La Violeta

Espectacle de Pau Riba & The
Mortimers, El rifiríndam
per la indipindinçoe
Pau Riba puja a l’escenari amb
De Mortimers per presentar
el treball Jisàs de Netzerit o
capítol zero de la Guerra de
les Galàxies. L’espectacle
intercala narracions amb
nadales amb una mirada
irònica i humorística sobre la
societat actual. Acompanya
l’espectacle el grup de rockerclowns De Mortimers, que
utilitza com a instruments
joguines, objectes d’us quotidià
i aparells inventats.
LLoc: C.A.T. (Travessia de Sant
Antoni, 6)
Hora: de 22 h a 23.30 h
Preu: per a més informació
www.tradicionarius.cat
Organitza: C.A.T.

Hot Jam Session: We Wish You
a Jazzy Christmas
LLoc: El Centre (c. Ros de Olano, 9)
Hora: de 20 h a 21.30 h
Preu: entre 2 i 7 €.
Per reserves truqueu al 93 218 19 64
Organitza: El Centre i Jazz Class

DIVENDRES 22 DE DESEMBRE
Nadalàctic – 2a Fira de Nadal
del Joc i de la Creativitat
Torna la fira creativa de jocs
dirigida a famílies amb infants
de totes les edats. Hi haurà una
oferta de més de vint activitats
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Concert de Gospel
Vine a escoltar Gospel i t’oferim
degustació de rom cremat
LLoc: Plaça de les Obreres
Hora: de 20 h a 22 h
Organitza: Associació de
Comerciants Vallcarca
i República Argentina

Visita del Pare Noel
El Mercat de la Llibertat rep
la visita del Pare Noel, vine
a donar-li la carta i fer-te
fotografies amb ell!
LLoc: Mercat de la Llibertat.
(Pl. de la Llibertat)
Hora: de 10 h a 13.30 h i de 17 h a 20 h
Durada: i també demà 23 de 10
a 13.30 i de 17 a 20 h. i dia 24 de 10
a 13.30 h.
Organitza: Associació de
Comerciants del Mercat de
la Llibertat

Xocolatada popular i Caga Tió
Vine a fer cagar el Tió amb
sorpreses i regals, i farem un
mos de xocolata.
LLoc: Plaça del Diamant
Hora: d’11 h a 13 h
Organitza: Federació Gràcia
Comerç

I avui també...
- Pastorets de Folch i Torres
al Centre (vegeu pàg. 8)

Pare Noel del Mercat
de l’Abaceria
El Pare Noel visita el Mercat
de l’Abaceria per a que tots
els nens i nenes del barri el
puguin veure i jugar amb ell.
LLoc: Mercat de l’Abaceria
(Travessera de Gràcia, 186)
Hora: horari del mercat
Durada: i també el dia 23
Organitza: Associació de
Comerciants del Mercat
de l’Abaceria

DISSABTE 23 DE DESEMBRE
Caga Tió
El Mercat de Lesseps rep la
visita del Tió i estan convidats
tots els nens i nenes del barri a
picar-lo amb bastó!
LLoc: Mercat de Lesseps.
(c. Verdi, 200)
Hora: d’ 11 h a 13 h
Organitza: Associació de
Comerciants del Mercat
de Lesseps

Pare Noel
El Pare Noel visitarà els
nostres comerços!
LLoc: Itinerant pel barri
de Vallcarca
Hora: de 17 h a 19 h
Durada: i també demà 23
de desembre d’11 h a 14 h
i de 17 h a 19 h
Organitza: Associació de
Comerciants Vallcarca
i República Argentina

Concert de Nadal en clau
de blues
Concert amb Even Blues per
celebrar l’arribada del Nadal
amb tots els veïns i veïnes
LLoc: Carrer Ramón y Cajal
Hora: de 18 h a 20 h
Organitza: Federació Gràcia
Comerç
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Activitats infantils
Vine a jugar a la Plaça de les
Obreres! Tenim activitats per a
tots els nens i nenes del barri.
LLoc: Plaça de les Obreres
Hora: d’ 11 h a 14 h
Durada: I també el 3 de gener
Organitza: Associació de
Comerciants de Vallcarca i
República Argentina

Caga Tió
Vine a fer cagar el Tió de
Nadal al Mercat de la Llibertat
i et trobaràs amb sorpreses!
LLoc: Mercat de la Llibertat.
(Pl. de la Llibertat)
Hora: d’11 h a 13.30 h
Organitza: Associació de
Comerciants del Mercat de
la Llibertat

Visita del Pare Noel
El Pare Noel visita la
Travessera de Gràcia, vine a
veure’l i et donarà un regal!
LLoc: Travessera de Gràcia amb
c. Martínez de la Rosa.
Hora: A partir de les 18 h
Organitza: Associació de
Comerciants de Travessera
de Gràcia Casc Antic

I avui també...
- Pastorets de Folch i Torres
al Centre (vegeu pàg. 8)
- Pare Noel del Mercat de
l’Abaceria (vegeu pàg. 12)
- Pare Noel al comerç de
Vallcarca / República
Argentina (vegeu pàg. 12)

Xocolatada popular i Caga Tió
Vine a fer cagar el Tió, ple
de sorpreses, somnis, regals
i gaudeix d’un bon mos de
xocolata!
LLoc: Plaça de les Obreres
Hora: de 16 h a 18 h
Organitza: Federació Gràcia
Comerç

- Pare Noel al Mercat de la
Llibertat (vegeu pàg. 12)
- Nadalàctic – 2a Fira de Nadal
del Joc i de la Creativitat
(vegeu pàg. 11)

DIUMENGE 24 DE DESEMBRE

Xocolatada popular i Caga Tió
Vine a fer cagar el Tió, ple
de sorpreses, somnis, regals
i gaudeix d’un bon mos de
xocolata!
LLoc: Plaça John Lennon
Hora: d’11 h a 13 h
Organitza: Federació Gràcia
Comerç

Cant de la Sibil·la
Un any més el Cant de la
Sibil·la precedirà la missa del
Gall acompanyada pel cor de
l’Orfeó Gracienc dirigit per Poire
Vallvé. Aquest any la direcció
d’aquesta demostració cultural
anirà a càrrec de l’artista Òscar
Fabrés.
LLoc: Parròquia de Santa Maria
de Gràcia (c. Gràcia, 3)
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DIMARTS 26 DE DESEMBRE

Hora: 23.30 h
Organitza: Fundació Festa Major
de Gràcia amb la col·laboració
de l’Orfeó Gracienc.

Sortida de Sant Esteve
Sortida d’atletisme oberta a
tothom que tingui un mínim de
bona forma física. Aniran per la
vorera del carrer Escorial fins al
Tibidabo i tornada.
LLoc: C. Escorial, 162 (davant
joieria Moreno Santos)
Hora: 9.00 h
Durada: 3 hores
aproximadament
Preu: Més informació info@
correcatagafo.com
Organitza: Associació
Esportiva La Mitja del Castell /
correCATagafo

Nadales, cava i torrons
El Mercat de Lesseps celebra
la nit de Nadal amb els veïns i
veïnes, cantant unes nadales
i degustant una copa de cava
i torrons.
LLoc: Mercat de Lesseps.
(c. Verdi, 200)
Hora: d’11 h a 13 h
Organitza: Associació de
Comerciants del Mercat de Lesseps.
Escudella Solidària per la Marató
El Mercat de la Llibertat
cuinarà una escudella de
Nadal. Compra una tassa de
caldo i els diners aniran al pot
de la Marató de TV3
LLoc: Mercat de la Llibertat
(Pl. Llibertat)
Hora: d’11 h a 14 h
Preu: donació solidària
Organitza: Associació de
comerciants del Mercat de
la Llibertat

Concert de Nadal en clau de Blues
Concert anb Even Blues per
celebrar amb tot el veïnat
l’arribada del Nadal.
LLoc: Carrer Astúries/Fontana
Hora: de 19 h a 21 h
Organitza: Federació Gràcia
Comerç
I avui també...
- Pastorets de Folch i Torres
al Centre (vegeu pàg. 8)

I avui també...
- Nadalàctic – 2a Fira de Nadal
del Joc i de la Creativitat
(vegeu pàg. 11)

DIMECRES 27 DE DESEMBRE
Casal de Nadal de Lluïsos de
Gràcia
Activitats, jocs, manualitats,
sortides entorn a la temàtica
de les tradicions de Nadal
catalanes i aprenent sobre les
tradicions nadalenques d’altres
indrets.

- Pare Noel al Mercat de La
Llibertat (vegeu pàg. 12)
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LLoc: Lluïsos de Gràcia
(Pl. del Nord, 7-9)
Hora: de 9 h a 13.30 h. Tarda fins
les 17 h
Durada: i també 28, 29 de
desembre, i 2, 3, 4 i 5 de gener
Mes informació:
info@lluisosdeGràcia.cat
932 183 372
Organitza: Lluïsos de Gràcia

Més informació
www.barcelona.cat/nadal http://
lafontana.org
Organitza: Espai Jove La Fontana
Tardes a Fontana!
Torneig de dards
LLoc: Espai Jove La Fontana,
(c. Gran de Gràcia, 190-192)
Hora: de 17.30 h a 19.30 h.
Dirigida a: joves de 12 a 17 anys
Preu: per participar envieu un
mail a espaitrobada@lafontana.
org o veniu directament!
Organitza: Espai Jove La Fontana

Casal de Robòtica
Aprendrem diferents
conceptes de la cultura Maker i
fabricació digital; d’electricitat,
mecànica amb LEGO màquines
motoritzades.
LLoc: Lluïsos de Gràcia
(Pl. del Nord, 7-9)
Hora: de 9 h a 13.30 h
Durada: també dies 28 i 29
de desembre
Preu: més informació a:
info@lluisosdegracia.cat
932 183 372
Organitza: Lluïsos de Gràcia

I avui també...
- Pastorets de Folch i Torres
al Centre (vegeu pàg. 8)
- Nadalàctic – 2a Fira de Nadal
del Joc i de la Creativitat
(vegeu pàg. 11)

DIJOUS 28 DE DESEMBRE

Taller de manualitats
creatives!
Deixa anar la teva creativitat i
diverteix-te fent manualitats.
Reciclarem materials,
jugarem amb els colors,
experimentarem amb diferents
textures i ens ho passarem
molt bé!
LLoc: Espai Jove La Fontana
(c. Gran de Gràcia, 190-192)
Hora: d’11 h a 13 h.
Dirigida a: Joves de 12 a 17 anys
Durada: i també els dies 28 i 29
de desembre
Preu: 12 €

Tardes a Fontana!
Malabars i Slackline
LLoc: Espai Jove La Fontana,
(c. Gran de Gràcia, 190-192)
Hora: de 17.30 h a 19.30 h.
Dirigida a: Joves de 12 a 17 anys
Preu: per participar, envieu un
mail a espaitrobada@lafontana.
org o veniu directament!
Organitza: Espai Jove La Fontana
Lo Misteri de Nadal
Quico el Célio, el Noi i el Mut
de Ferreries presenten les
melodies nadalenques més
conegudes.
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DIVENDRES 29 DE DESEMBRE

LLoc: C.A.T. (c. Travessia de Sant.
Antoni 6 )
Hora: 21.30 h
Preu: entre 6 i 12 € Per a més
informació: www.tradicionarius.cat
Organitza: C.A.T.

Tardes a Fontana!
Torneig Clash Royal IX
LLoc: Espai Jove La Fontana,
(c. Gran de Gràcia, 190-192)
Hora: de 17.30 h a 19.30 h.
Dirigida a: joves de 12 a 17 anys
Preu: per participar, envieu un
mail a espaitrobada@lafontana.
org o veniu directament!
Organitza: Espai Jove La Fontana

Ball de Cap d’Any
Ball per a la gent gran amb
música en directe.
LLoc: Sala d’actes Centre cívic
La Sedeta
Hora: de 17 h a 20 h
Preu: 5 €
Organitza: Centre cívic La Sedeta

I avui també...
- Pastorets de Folch i Torres
al Centre (vegeu pàg. 8)

Tallers d’aperitius de Cap d’Any
Cuinarem diferents receptes
d’aperitius per a inspirar els
menus festius dels veïns i
veïnes del barri.
LLoc: Zona d’activitats del
Mercat de l’Estrella
Hora: d’11 h a 12 h i de 12 h a 13 h
Cal inscripció prèvia
Organitza: Associació de
Comerciants del Mercat de
l’Estrella

- Nadalàctic – 2a Fira de Nadal
del Joc i de la Creativitat
(vegeu pàg. 11)
- Taller de manualitats creatives
a l’Espai Jove La Fontana
(vegeu pàg. 15)

DISSABTE 30 DE DESEMBRE
Campanades de fi d’any
El Mercat de l’Abaceria vol
celebrar l’entrada al nou any
amb el veïnat amb música i
una copa de cava.
LLoc: Mercat de l’Abaceria
(Travessera de Gràcia, 186)
Hora: 12 h
Organitza: Associació de
Comerciants del Mercat de
l’Abaceria

I avui també...
- Pastorets de Folch i Torres
al Centre (vegeu pàg. 8)
- Nadalàctic – 2a Fira de Nadal
del Joc i de la Creativitat
(vegeu pàg. 11)
- Taller de manualitats creatives
a l’Espai Jove La Fontana
(vegeu pàg. 15)
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Cava i torrons
El Mercat de Lesseps vol
acomiadar l’any amb tots els
veïns i veïnes, prenent una
copa de cava i torrons.
LLoc: Mercat de Lesseps
(c. Verdi, 200)
Hora: d’11 h a 13 h
Organitza: Associació de
comerciants Mercat de Lesseps

Comerciants Nova Travessera i
Claret de Baix

Jocs ambultants
Aprèn a jugar amb recreació
de jocs i artefactes d’altres
èpoques. Activitat participativa
al carrer en la Fira de Reis
100% Gràcia
LLoc: Passeig Sant Joan (entre
Travessera de Gràcia i Sant
Antoni Maria Claret)
Hora: d’11 h a 14 h
Organitza: Associació Artesans
de Gràcia

L’Home dels Nassos
Un any més, l’Home dels Nassos
tornarà a passejar-se pels
carrers de la Vila. Personatge
mitològic català que té tants
nassos com dies queden
perquè s’acabi l’any.
LLoc: sortida de La Violeta de
Gràcia i cercavila pels carrers
de la Vila
Hora: 10 h
Organitza: Centre cultural
La Violeta

Sopar i Festa de Cap d’Any
Acomiadarem l’any amb sopar
i festa al Centre.
LLoc: El Centre (c. Ros de Olano, 9)
Hora: de 21.30 h a 04.00 h
Preu: més informació al 93 218 19 64
Organitza: El Centre

I avui també...

I avui també...

- Pastorets de Folch i Torres
al Centre (vegeu pàg. 8)

- Nadalàctic – 2a Fira de Nadal
del Joc i de la Creativitat
(vegeu pàg. 11)

- Nadalàctic – 2a Fira de Nadal
del Joc i de la Creativitat
(vegeu pàg. 11)

Gener

DIUMENGE 31 DE DESEMBRE

DIMARTS 2 DE GENER

L’Home dels Nassos
L’Home dels Nassos visita la
Travessera de Gràcia i Claret
de Baix, vine a veure’l!
LLoc: Travessera de Gràcia,
entre c. Sicília i c. Sardenya
Hora: 12 h
Organitza: Associació de

Les Tres Carpes Reials
Vine a portar la carta als
patges dels Reis Mags.
Després d’un llarg viatge els
Patges dels Reis d’Orient,
arriben a Gràcia per escoltar
desitjos i recollir cartes, abans
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de la gran nit! Et podràs fer una
foto amb ells!
LLoc:
Patge del Rei Melcior:
Gran de Gràcia amb Travessera
Patge del Rei Gaspar:
Pla de Salmerón
Patge del Baltasar:
Plaça Trilla
Hora: d’ 11 h a 13.30 h
i de 17 h a 20.30 h
Durada: i també els dies 3,4 i 5
Organitza: l’Eix Gran de Gràcia

a espaitrobada@lafontana.org o
veniu directament!
Organitza: Espai Jove La Fontana

Taller d’apoderament per a
nois i noies: autodefensa
Aprendrem a potenciar la
seguretat física i emocional
a través de la presa de
consciència de l’espai, la
postura, la comunicació verbal
i la no verbal. Treballarem
l’autoconfiança i el posar límits.
Tot d’una manera lúdica, amb
dinàmiques i jocs!
LLoc: Espai Jove La Fontana,
(c. Gran de Gràcia, 190-192)
Hora: d’ 11 h a 13 h
Dirigida a: joves adolescents
d’entre 14 a 20 anys
Preu: cal inscripció previa. Més
informació: www.lafontana.org /
aquitescoltem@lafontana.org /
630 130 979
Organitza: Aquí t’Escoltem +
Espai Jove La Fontana

DIMECRES 3 DE GENER

I avui també...
- Pastorets de Folch i Torres
al Centre (vegeu pàg. 8)
- Nadalàctic – 2a Fira de Nadal
del Joc i de la Creativitat
(vegeu pàg. 11)

Taller de Nadal
Farem un taller de Corones de
reines i reis, fetes amb planxa
d’eva i decorades amb tota
mena de complements.
LLoc: Biblioteca Vila de gràcia
(c. Torrent de l’Olla, 104)
Hora: de 18 h a 19 h
Dirigida a: per a infants de 4 a
12 anys
Preu: cal inscripció prèvia al
telèfon 93 284 77 90 o correu
electrònic b.barcelona.vg@diba.cat
Organitza: Biblioteca Vila de
Gràcia
Espectacle Musical de Titelles
Gegants
2a edició Fira de Reis 100%
Gràcia. Espectacle musical de
titelles gegants.
LLoc: Passeig Sant Joan (entre
Travessera de Gràcia i Sant
Antoni Maria Claret)
Hora: de 17 h a 20 h
Organitza: Associació Artesans
de Gràcia

Tardes a Fontana!
Torneig de Mario Kart
LLoc: Espai Jove La Fontana,
(c. Gran de Gràcia, 190-192)
Hora: de 17.30 h a 19.30 h.
Dirigida a: joves de 12 a 17 anys
Preu: per participar, envieu un mail
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Carter Reial
Els Carters Reials visiten el
Mercat de l’Abaceria, per a
que els nens i nenes del barri
puguin tirar la carta als Reis i
jugar amb ells.
LLoc: Mercat de l’Abaceria
(Travessera de Gràcia, 186)
Hora: horari del mercat
Durada: i també dia 4
Organitza: Associació de
Comerciants del Mercat de
l’Abaceria

mail a espaitrobada@lafontana.
org o veniu directament!
Organitza: Espai Jove La Fontana

Carpa Reial
Porta la teva carta als Reis Mags
LLoc: Plaça de les Obreres
Hora: d’11h a 14h
Durada: i també els dies 4 i 5
Preu: gratuïta
Organitza: Associació de
Comerciants de Vallcarca
i República Argentina

I avui també...

Activitats infantils
Vine a jugar a la Plaça de les
Obreres! Tenim activitats per a
tots els nens i nenes del barri.
LLoc: Plaça de les Obreres
Hora: d’ 11 h a 14 h
Organitza: Associació de
Comerciants de Vallcarca i
República Argentina

- Pastorets de Folch i Torres
al Centre (vegeu pàg. 8)
- Nadalàctic – 2a Fira de Nadal
del Joc i de la Creativitat
(vegeu pàg. 11)
- Carpes Reials a Gran de
Gràcia (vegeu pàgs. 17 - 18)

Carter Reial
Un Patge Reial visita el Mercat de
l’Estrella per a que tots els infants
es puguin fer fotos amb ell!
LLoc: Escales del Mercat
Hora: d’11 h a 13 h
Organitza: Associació de
comerciants del Mercat
de l’Estrella

DIJOUS 4 DE GENER
Cavalcada de les Carteres Reials
Les Carteres Reials arribaran
de nou a Gràcia per realitzar
la seva tradicional cercavila
pels carrers de la Vila. A partir
de les 18 h també trobareu
tallers infantils a la Pl. de la Vila.
Quan finalitzi la cavalcada es
dirigiran a tots els nens i nenes
des del balcó del districte sota
una pluja de confeti. Després
baixaran a la Carpa Reial de la
plaça a recollir les cartes, fer
fotos i trobar-se amb tothom
que ho vulgui.

Tardes a Fontana!
Sing Star
LLoc: Espai Jove La Fontana,
(c. Gran de Gràcia, 190-192)
Hora: de 17.30 h a 19.30 h.
Dirigida a: joves de 12 a 17 anys
Preu: per participar, envieu un
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Recorregut: Jardinets de
Salvador Espriu - Gran de
Gràcia – Travessera de Gràcia
Sardenya – Sant Antoni Maria
Claret – Tordera – Milà i
Fontanals Puigmartí – Torrent de
l’Olla Diluvi – Plaça de la Vila
Hora: de 17 h a 20 h
Organitza: Fundació Festa
Major de Gràcia

- Carpes Reials a Gran de
Gràcia (vegeu pàgs. 17 - 18)
- Carter Reial al Mercat de
l’Abaceria (vegeu pàg. 19)
- Carpa Reial a la Pl. de les
Obreres (vegeu pàg. 19)

DIVENDRES 5 DE GENER

Concert de Gospel
Concert a càrrec de
Gospelbarcelona.com que
visitarà els comerços del
carrer per celebrar amb tots
els veïns i veïnes l’arribada
dels Reis Mags
LLoc: C. Torrent de l’Olla,
(itinerant de botiga en botiga)
Hora: des de les 18 h
Organitza: Federació Gràcia
Comerç

Patge Reial
El Patge Reial visita el Mercat de
Lesseps perquè tots els nens i
nenes li puguin donar la carta
per als Reis Mags!
LLoc: Mercat de Lesseps
(c. Verdi, 200)
Hora: d’ 11 h a 13 h
Organitza: Associació de
comerciants del Mercat de
Lesseps

Tardes a Fontana!
Scape Room
LLoc:Espai Jove La Fontana,
(c. Gran de Gràcia, 190-192)
Hora: de 17.30 h a 21 h.
Dirigida a: joves de 12 a 17 anys
Preu: per participar, envieu un
mail a espaitrobada@lafontana.
org o veniu directament!
Organitza: Espai Jove La Fontana

Contacontes
Un taller de contacontes
LLoc: Mercat de l’Estrella
(c. Pi i Margall, 73)
Hora: de 10 h a 12 h
Organitza: Associació de
comerciants del Mercat de
l’Estrella
I avui també...
- Carpes Reials a Gran de
Gràcia (vegeu pàgs. 17 - 18)

I avui també...
- Pastorets de Folch i Torres
al Centre (vegeu pàg. 8)

- Carpa Reial a la Pl. de les
Obreres (vegeu pàg. 19)

- Nadalàctic – 2a Fira de Nadal
del Joc i de la Creativitat
(vegeu pàg. 11)
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Promocions
i fires
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PROMOCIONS

Nadal al Coll, Nadal proper!
Promocions, idees i consells
oferts pels comerços del
barri. Consulteu el llibret de
les ofertes valides fins el 6 de
gener de 2018.
Dies: fins el 6 de gener de 2018
LLoc: a les més de 40 botigues que
hi participen.
Hora: horari comercial
Organitza: Comerços del barri
del Coll

Enllumenat de Nadal
Més de 60 trams de carrer dels
diferents barris del districte
encendran els llums de Nadal
del 23 de novembre al 5 de
gener per iniciativa de les
diferents associacions de
comerciants. Descobreix-les!
Decoració de Nadal
Més de 600 comerços de totes
les associacions del Districte de
Gràcia col·locaran una bossa
amb llums decorada de forma
nadalenca als seus aparadors.
L’objectiu és crear una imatge
unitària dels comerços de
Gràcia amb motiu de les
festes de Nadal, vestint tots els
aparadors amb una bossa que
simbolitza el comerç i decorada
segons la temàtica de Nadal.
Dies: durant les festes de Nadal,
fins el 5 de gener.
Hora: en l’horari comercial
Organitza: Associacions de
comerciants del Districte de
Gràcia

L’autèntic paper de Nadal
Caseta de fusta dedicada a
embolicar regals a Gràcia.
L’embolcall està fet amb papers
ecològics i teles reutilitzables
elaborades per persones amb
discapacitat i en risc d’exclusió
social.
Dies: Desembre: 10, 16, 17, 18, 23, 24,
27, 28, 29, 30 i 31. Gener: 2, 3, 4 i 5
LLoc: Plaça de la Revolució
Hora: d’ 11 h a 14 h i de 17 h a 20.30 h
Organitza: Ajuntament de
Barcelona
Nadal al Coll, Nadal proper!
Animació comercial amb Pares
Noels joves que es passejaran
pel barri repartint el llibret de
promocions, idees i consells ofert
pels comerços. I també repartiran
caramels als nens!
Dies: divendres 15, dimarts 19,
dimecres 20, dijous 21
LLoc: carrers del barri on hi ha
botigues participants
Hora: horari comercial
Organitza: comerços del barri
del Coll

Photocalls de Nadal
El Carrer Torrent de l’Olla tindrà
diferents figures nadalenques
gegants: rens, ninots de neu i
moltes més amb les que us hi
podreu fer fotografies!
Dies: del 15 de desembre fins el
5 de gener
LLoc: itinerant pel Carrer Torrent
de l’Olla
Hora: durant tot el dia
Organitza: Associació de
Comerciants Eix Torrent
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El Trenet de Gran de Gràcia
Ruta amb trenet per tots aquells
nens i nenes que vulguin recorrer
una part de Gràcia.
Dies: del 14 de desembre fins
el 5 de gener. Excepte els dies
festius (25 i 26 de desembre, i 1
de gener)
*Els dies 24 i 31 de desembre
circularà fins el migdia
Recorregut: c. Gran de Gràcia,
pl. Lesspes, c. Torrent de l’Olla, c.
Còrsega, Jardins de Salvador
Espriu.
Parades: c. Gran de Gràcia 26,
c. Gran de Gràcia 90, c. Gran de
Gràcia amb pl. Trilla
Hora: de 10.30 h a 13.30 h i de 17 h
a 20.30 h
Preu: gratuït per clients de les
botigues associades a l’eix o 1 €
al mateix trenet.
Organitza: Eix Gran de Gràcia

dia a un tram de carrer diferent,
a veure si pots aconseguir
trobar-te’l durant aquestes
festes de Nadal i seguir-li
la pista!
Dies: del 16 de desembre
al 5 de gener
LLoc:
Plaça de la Vila:
16 de desembre
Eix Gran de Gràcia:
17, 18, 19 de desembre
Riera de Sant Miquel:
de desembre 20
Verdi:
21 i 22 de desembre
Ramón y Cajal:
23 i 24 de desembre
Travessera Centre:
27 de desembre
Nova Travessera:
28 de desembre
Pl. Joanic:
29 de desembre
C. Torrent de l’Olla:
30 i 31 de desembre
Av. Vallcarca:
2 i 3 de gener
Pg. Sant Joan als entorns
de la Fira de Reis:
4 i 5 de gener
Hora: horari comercial
Organitza: Associacions de
comerciants Eix Torrent, Plaça
de la Vila i voltants, Pl. Joanic,
Pi i Margall, Escorial i rodalies,
Ramón i Cajal, Travessera
Gràcia centre,Vallcarca i
R.Argentina,Verdi de Baix i
rodalies,Associació de Comerç
i Arts de la riera de Sant Miquel i
voltants, Associació artesans de
Gràcia, i Eix Gran de Gràcia.

Sorteig de 300 €!
Sorteig de 3 premis de 100 € en
xecs-compra, entre totes les
compres realitzades fins al 5 de
gener al comerç de Vallcarca i
República Argentina. El sorteig
es realitzarà el 8 de gener
Dies: del 15 de desembre al
5 de gener
Organitza: Associació de
Comerciants Vallcarca i
República Argentina
Caganer de Gràcia itinerant
Segueix el recorregut que fa
el “Caganer de Gràcia”, fes-te
fotografies amb ell i penja-les
a instagram amb el hashtag
#elcaganerdeGràcia. El
Caganer de Gràcia estarà cada
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Festa dels Animals
Tallers d’obediència, tallers
d’agility, recollida de material
per a les protectores, i un munt
d’activitats més!
Dies: 16 de desembre
LLoc: Travessera de Gràcia, 216
Hora: de 12 h a 20 h
Dirigida a: tots els gossets del
barri
Organitza: Associació de
Comerciants de Travessera de
Gràcia Centre i Puigmartí

Decora el teu Nadal amb els
artistas de la Riera Sant Miquel
Passarem la tarda a la Placeta
de Sant Miquel i dins d’algun
comerç veí farem activitats
de decoració nadalenca amb
materials reciclats.
Dies: 20 de desembre
LLoc: Placeta Sant Miquel
Hora: de 16.30 h a 19.30 h
Organitza: Associació de
Comerç i Art de la Riera de Sant
Miquel i voltants

Comerç al Carrer de Nadal
Les Associacions de
Comerciants de Gràcia volen
inaugurar la temporada de
Nadal amb un “Comerç al
Carrer” ambientat en les festes
nadalenques, perquè tots
els veïns i veïnes passegin
per Gràcia i gaudeixin de les
botigues al carrer.
Dies: 16 de desembre
LLoc: tots els trams de carrers
que pertanyen a les associacions
de comerciants que hi participen
Hora: de 10 h a les 21 h
Organitza: Associació de
comerciants Bailèn - P. Claret,
la Nova de Torrijos, la Nova
de Torrijos de baix, Plaça de
la Vila i voltants, portal de la
Llibertat, Pl. Joanic, Pi i Margall,
Escorial i rodalies, Ramón i
Cajal, Travessera Gràcia centre,
Verdi de baix i rodalies i Unió de
botiguers Travessera de Gràcia
Casc Antic

Trenet de Nova Travessera
de Gràcia
Durant les festes de Nadal, la
mainada pot donar voltes pel
barri, en companyia dels seus
familiars, amb trenet!
Dies: Del 22 de desembre fins el
4 de gener.
*No circula els dies 25 i 26 de
desembre, i 1 de gener. El 4 de
gener només funciona al matí.
Recorregut: Travessera de
Gràcia amb Sicília, Sardenya,
Sant Antoni Maria Claret, Passeig
Sant Joan, Escorial, Providència,
Torrent de l’Olla, Travessera de
Gràcia i final al c. Sardenya.
Hora: d’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h
Preu: 5 €
Gratuït pels clients de les
botigues associades
Organitza: Associació de
Comerciants nova Travessera
i Claret de baix
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Sorteig Paneres
Cada hora celebrem un sorteig
de 60 € en vals de compra, cal
presentar tiquet de compra i
estar present en el moment del
sorteig.
Dies: 24 de desembre
LLoc: Zona d’activitats del
Mercat de l’Estrella
Hora: de 10 h a 19 h
Dirigida a: clients del mercat
Organitza: Associació de
comerciants Mercat de l’Estrella

Fira del Verd
Una fira de productes de Nadal
on trobaràs tot de plantes
nadalenques, molsa, llaurer,
remets de la sort... perquè
decoris casa teva i puguis fer
regals verds!
Dies: 16 de desembre
LLoc: Plaça del Diamant
Hora: de 10 h a 15 h
Organitza: Nova Associació
de Veïns i Comerciants plaça
Diamant i entorns
Fira de Nadal al carrer Bailèn
Durant el dia aniran fen
diverses actuacions musicals
els alumnes de l’escola de
música d’espai de veu
Dies: 16 de desembre
LLoc: c. Bailèn entre Sant Antoni
Maria Claret i Indústria
Hora:
De 10 h a 21 h comerç al carrer
De 12 h a 13 h actuació de circ
a càrrec de la companyia
Capgirats
De 13 h a 14 h txaranga a càrrec
de l’escola de música espai de veu
De 17.30 h a 18.30 h actuació de
circ a càrrec de la companyia
Capgirats
De 18.30 h a 19 h coral nadalenca
The Safinats
De 19.30 h a 20 h classes de
salsa a càrrec d’espai de veu
A les 20 h bingo popular a
càrrec de Century21
Organitza: Associació de
comerciants del carrer Bailèn

FIRES
Fira / Festa de les ONGs
de Gràcia
Trobada de les entitats de
cooperació internacional de
Gràcia, amb fira d’artesania,
i objectes de regal, concerts,
xerrades sobre temes
d’actualitat relacionats amb
la cooperació, tallers de ball,
Swing, xocolatades, vermuts
solidaris, teatre infantil, tallers
d’agricultura per a infants,
i molt més...
LLoc: Plaça de la Virreina
Dies: divendres 15 de 16 h fins a 21 h
dissabte 16 de 10 h fins a 21 h
diumenge 17 de 10 h fins a 20 h
A www.facebook.com/
Gràciasolidaria de Gràcia
Solidaria es podrà consultar
els horaris de les activitats
programades.
Organitza: Gràcia Solidària
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Mercat d’Artesans
Taller de demostració dels
oficis d’artesans.
Dies: del 21 al 24 de desembre
LLoc: Plaça de la Revolució
Hora: de les 12 h a les 21 h
Organitza: Associació
d’Artesans i Artistes de Gràcia
Fira de reis 100% Gràcia
L’Associació d’Artesans de
Gràcia organitza la 2a edició
de fira de Reis 100% Gràcia per
promoure l’artesania de Gràcia
i dinamitzar un espai més
aprofitant les festes de Nadal.
Dies: del 28 de desembre fins
el 5 de gener. Dia 1 de gener
tancat
LLoc: Passeig Sant Joan, entre
Travessera de Gràcia i Sant
Antoni Maria Claret
Hora: de 10.30 h a 21 h. Dia 31 fins
les 20 hi dia 5 fins les 23.30 h
Organitza: Associació Artesans
de Gràcia
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Nadal solidari
i exposicions

30

31

NADAL SOLIDARI

Taula rodona sobre l’economia
social i solidària
Presentació amb debat
posterior sobre l’economia
social i solidària com a
alternativa democràtica
i solidària. A càrrec de
membres de SETEM, la XES, i la
Cooperativa de Consum Crític
les Trementinaires del Coll –
Vallcarca.
Dia: 19 de desembre
LLoc: Centre cívic El Coll - La
Bruguera. (c. Aldea, 15)
Hora: de les 19 h a les 21 h
Organitza: Centre cívic El Coll La Bruguera amb la col·laboració
de l’ONG SETEM, Cooperativa
Trementinaires i la XES.

Campanya de recollida de
joguines del Coll – Vallcarca
Aquesta campanya promou
la solidaritat del veïnat del Coll
- Vallcarca amb les famílies
en situació de risc social. Es
col·labora amb Serveis Socials.
Es recullen joguines noves, no
bèl·liques i no sexistes. El punt de
recollida és el centre cívic.
Dies: fins al 4 de gener 2018
LLoc: Centre cívic El Coll - La
Bruguera (c. Aldea, 15)
Hora: de 16 h a 22 h, de dilluns
a divendres
Dijous, també de 10 h a 14 h
Dissabte, de 16 h a 21 h
Diumenge, de 17 h a 21h
Organitza: Comissió de Joves i
entitats de lleure infantil i juvenil
del barri.

Renova la teva Joguina
Activitat per fomentar
l’intercanvi d’aquelles joguines
que es troben en bon estat però
no fem servir
Dies: del 20 al 22 de desembre
LLoc: Lluïsos de Gràcia i diferents
entitats de Barcelona
Hora: de 17 h a 20 h
Organitza: Ajuntament de
Barcelona i col·labora Lluïsos de
Gràcia

Carpa solidària i recollida
d’aliments
Ajudan’s a recaptar aliments
per a les persones necessitades.
Dia: 16 de desembre
LLoc: Travessera de Gràcia amb
Torrent de l’Olla
Hora: de 12 h a 20.45 h
Organitza: L’Unió de botiguers
de Travessera Casc Antic,
Associació de Joves Gitanos
del barri de Gràcia Internacional
Society for Human Rights Spain
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Escudella Solidària per a
la Marató de TV3
El Mercat de la Llibertat vol
col·laborar amb la Marató de
Tv3, cuinant una escudella de
Nadal! Compra una tassa de
caldo i els teus diners aniran al
pot de la Marató de TV3.
Dia: 24 de desembre
LLoc: Mercat de la Llibertat
(Pl. Llibertat)
Hora: d’11 h a 14 h
Preu: donació
Organitza: Associació de
comerciants del Mercat de
la Llibertat

Hora: de dilluns a divendres, de
16 h a 22 h
Dissabte, de 16 h a 21 h
Diumenge, 17 h a 21 h
Organitza: Centre cívic El CollLa Bruguera i la Federació
Cooperatives de Catalunya
Exposició de Pessebre
monumental
Per Nadal podreu visitar l’únic
pessebre monumental de
la Vila de Gràcia. Amb suro,
molsa, sorra i figures de més
de 13 cm us podreu endinsar
al fantàstic món del pessebre
tradicional.
Dies: fins el 2 de febrer
LLoc: Fundació Festa Major de
Gràcia (c. Alzina, 7)
Hora: de dilluns a divendres
de 17 h a 21 h
Organitza: Fundació Festa Major
de Gràcia

EXPOSICIONS
Exposició: Orígens i memòria
del Cooperativisme
Exposició que explica la història
de la cooperació social en els
darrers anys del segle XIX i el
primer terç del XX. Amb la seva
acció i forma d’organitzar-se,
les cooperatives exemplifiquen
l’existència d’una economia
que impulsa unes relacions
socials basades en la
cooperació. Cedida per la
Federació de Cooperatives del
Treball de Catalunya.
Dies: fins al 7 de gener
LLoc: Centre cívic El Coll - La
Bruguera (c. Aldea, 15)
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Exposició “Una de pessebres!!”
Exposició que gira entorn
del món del pessebrisme on
s’hi podran veure diorames,
diferents tipus de pessebres
d’arreu del món i fins i tot,
reflexions sobre els significats
de figures singulars que cada
any posem al pessebre.
Dies: fins al 12 de gener
LLoc: Fundació Festa Major de
Gràcia. (c. Alzina, 7)
Hora: de dilluns a divendres de
17 h a 21 h.
Organitza: Fundació Festa Major
de Gràcia

Exposició “El pessebre dels
clics a La Violeta” 		
El pessebre, naixement o
Betlem és la representació
a la llar del naixement del
nen Jesús, construïda amb
diferents materials i figures de
personatges de la vida rural que
aquest any el farem amb clics
de Playmobil.
Dies: de l’11 de desembre fins
al 20 de gener
LLoc: La Violeta de Gràcia
(c. Maspons, 6)
Hora: de dilluns a divendres
de 9 h a 13 h i de 16 h a 23 h;
caps de setmana de 10 h a 23 h.
Organitza: Centre Cultura La
Violeta de Gràcia
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Segueix el dia a dia del Nadal
a Gràcia al nostre web:
ajuntament.barcelona.cat/gracia
Mira aquí tot el que passa
a Barcelona aquest Nadal
barcelona.cat/nadal
@Bcn_Gracia

Districte
de Gràcia

@districtegracia

@bcn_gracia

