
   

1 DE DESEMBRE, 18 H
INAUGURACIÓ DEL NADAL  
A LA CASA DELS ENTREMESOS
Encesa de l’enllumenat nadalenc de la façana i 
inauguració del Pessebre popular i humorístic 
de La Casa dels Entremesos amb actuacions 
de les seccions infantils de l’Esbart Català de 
Dansaires, els Falcons de Barcelona i el grup 
infantil de gralles i l’aparició de la Carassa de 
Nadal amb el nou vestit.

DEL 2 DE DESEMBRE AL 3 DE GENER
Campanya de recollida de joguines  
i llibres infantils: 
«FEM UNS REIS BESTIALS»
Porteu llibres infantils i joguines noves –però 
compte,  que no siguin ni bèl·liques ni sexis-
tes– i els entregueu al Dofí de Barcelona i al 
Drac de la Ciutat Vella. Ells faran de patges 
reials i els farà arribar als infants del barri que 
més els necessiten.

DEL 2 DE DESEMBRE AL 2 DE FEBRER
PESSEBRE POPULAR I HUMORÍSTIC 
DE LA CASA DELS ENTREMESOS 
Pessebre amb figures originals i humorísti-
ques de gegants, bestiari i altres personatges 
i grups de cultura popular de La Casa dels 
Entremesos. Aquest any amb noves, diverti-
des i sorprenents figures.  
Disseny i producció: Associació de Pessebristes  
de Ciutat Vella.

3, 4, 10, 11, 17 i 18 DE DESEMBRE , 12 H
LA CARASSA DE NADAL
Cercaviles de la tradicional Carassa de Nadal 
de Barcelona pels carrers del Barri Gòtic i la 
Fira de Santa Llúcia, acompanyada per gra-
llers, i amb caramels per a les nenes i els nens. 
Inici a l’avinguda de la Catedral.
 

3 DE GENER, 11 H
TALLER DE FANALETS DE REIS
Donem la benvinguda als Reis amb un fana-
let fet per nosaltres! Us proposem construir 
aquesta manualitat, pintant, decorant i reta-
llant, per il·luminar el camí dels Reis Mags 
d’Orient cap a totes les cases. El taller de fana-
lets de Nadal està pensat per a totes les edats, 
ja que cadascú, des dels més petits fins als 
més grans podran fer de manera individual o 
en família el fanalet de Reis.
Col·laboració: 5 euros per fanalet, amb inscripció 
prèvia.

22 DE DESEMBRE, 18 H
CANTATA DE NADALES
Els cors infantils de la Coral Sant Jordi, L’Es-
quitx i L’Espurna, ens ofereixen un extraordi-
nari concert de nadales i de música i cançons 
tradicionals de Nadal.
Activitat gratuïta. Amb reserva prèvia.

31 DE DESEMBRE, 11 H
L’HOME DELS NASSOS
Aparició màgica i salutació de l’Home dels 
Nassos. 
L’Home dels Nassos es retroba amb les barce-
lonines i els barcelonins tot apareixent màgica-
ment a La Casa dels Entremesos amb la música 
dels grallers de La Pessigolla de la Plaça Nova, 
i iniciant una rua màgica pels carrers de la ciu-
tat acompanyat pels animals de l’Arca de Noè i 
els grallers La Pessigolla, per acomiadar l’any 
2022 i donar la benvinguda al 2023. 
Organitza: L’Arca de Noè i Associació de Festes de 
la Plaça Nova.

ALTRES ACTIVITATS
2 DE DESEMBRE AL 2 DE FEBRER,  
A CAN MUSONS Carrer de l’Alsina, 7

DIORAMES DE PESSEBRE
Exposició dels treballs fets en forma de diora-
mes construïts pels alumnes de l’Escola Taller 
de Pessebres de Barcelona de l’Associació de 
Pessebristes de Ciutat Vella.

. 

15 DE DESEMBRE, 20 H
En el marc de la tradicional Xerrada de Santa  
Llúcia, presentació del llibre: 

«ENTREM DINS DEL PESSEBRE. UN 
PETIT UNIVERS A LES TEVES MANS» 
de Fra Valentí Serra de Manresa 
El primer pessebre tenia figures? Què carac-
teritza el pessebre català? Què representa 
la bugadera, el pescador, la dona que fila o el 
gall? A totes aquestes preguntes, i a totes les 
que se us poden ocórrer sobre l’entranyable 
i tradicional pessebre, trobareu resposta en 
aquesta petita joia que Fra Valentí Serra de 
Manresa ha escrit i hi ha treballat durant anys 
d’estudi, rigor i passió. Presentació a càrrec de 
Josep Mañà, dissenyador, etnògraf i pedagog, i 
Fra Valentí Serra de Manresa, autor del llibre. 
Organitza: Associació de Festes de la Plaça Nova.

17 DE DESEMBRE, 10.30 H 
TASTET DE DANSES
El Tastet de Danses és una activitat per ballar 
una estona, nenes i nens i els seus familiars, 
abans de seure i veure la sessió de Titelles a 
La Casa. 
Activitat familiar i gratuïta.
Organitza: Esbart Català de Dansaires.

17 DE DESEMBRE, 11 i 12 H
TITELLES A LA CASA:  
«CONTE NADALENC»
Dos nens visiten a la seva àvia i li expliquen els 
moments més divertits de l’obra que han vist 
al teatre. Sense que cap dels dos nens sospitin 
res, la seva àvia els té preparada una sorpresa: 
els fa cagar el tió i després els canta nadales. 
Malgrat l’alegria del moment, les coses empit-
joraran quan aparegui en escena el titella 
Banyeta, un dimoni que no vol que es cantin 
nadales. Aquesta obra treballa les cançons, 
les dites populars i les tradicions del Nadal. 
A càrrec de Companyia de Titelles Sebastià Vergés.
Col·laboració: 5 euros. Menors de 3 anys gratuït. 
Amb reserva prèvia.

3 DE DESEMBRE, 11.15 i 12.15 H
VISITES TEATRALITZADES
Dues sessions especials de Nadal amb la vista 
tradicional a la imatgeria festiva (gegants, 
nans, bestiari i titelles) i als pessebres i expo-
sicions nadalenques.
Col·laboració: 4 euros. Menors de 3 anys gratuït. 
Amb reserva prèvia.

10 DE DESEMBRE
XXIX DIADA DE LES TRADICIONS  
I COSTUMS NADALENCS DE CATA-
LUNYA A LA FIRA DE SANTA LLÚCIA
11 h: Actuació de l’Esbart Català de Dansaires, 
seccions infantil i juvenil, amb danses d’hivern 
i del cicle nadalenc.
12 h: Cercavila de la tradicional Carassa de 
Nadal de Barcelona per tot el recinte de la Fira, 
acompanyada per músics, i amb caramels per 
a les nenes i els nens.

10 DE DESEMBRE, 19 H
L’ESPERIT DE NADAL
Arribada de l’Esperit del Nadal i del seu 
seguici, «Ball de l’Esperit del Nadal», Pregó 
de Nadal i llums a la façana de La Casa dels 
Entremesos. 
Producció: Associació de Pessebristes de Ciutat 
Vella.

14 DE DESEMBRE, 18 a 19.30 H
DECOREM L’ARBRE AMB ORIGAMI
Sovint trobem elements decoratius produ-
ïts amb materials de plàstic que acaben a la 
brossa... En aquest taller coneixerem la cul-
tura i estètica japonesa, mitjançant la tècnica 
clàssica de l’origami, principalment, farem 
elements per decorar l’arbre de Nadal de 
forma sostenible, divertida i sense elements 
de plàstic. Un taller per experimentar, trans-
formar i crear amb les nostres pròpies mans, 
un taller per donar tot el sentit a la màgia de 
Nadal i somiar més que mai. 
A càrrec de la Belén, d’Imakiro.
Col·laboració: 12 euros material inclòs.  
Amb reserva prèvia.

NADAL A LA CASA  
DELS ENTREMESOS

#Nadal
aLaCasa
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