


Encesa oficial de llums de 
Nadal i inauguració del 
pessebre tradicional a càrrec 
de l'Alcaldessa de Barberà

La ciutat iniciarà les activitats 
culturals del Cicle de Nadal 
amb la tradicional encesa de 
la lluminària nadalenca i la 
inauguració del pessebre, 
que com és habitual, es torna a 
ubicar als jardins de la plaça de 
la Vila. 

Serà divendres, 4 de desembre 
a les 19h.

Vine i participa! Totes plegades 
encendrem els llums i posarem 
el toc nadalenc al nostre 
municipi. 

A les 19.15h es repartirà el brou 
de nadal que enguany cuinaran 
a foc lent els i les pastores de 
la profecia de l'estel 
S’iniciarà la preparació del brou 
a 17h.
Organitza: Grup de Teatre Amateur D’sas’3. 
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EncEsa llums dE nadal!

HANDALA
Enguany el pessebre de 
Barberà del Vallès tindrà un 
visitant especial, l’Handala, un 
nen de 10 anys palestí, que 
amb les seves petites mans 
creuades, gira  l’esquena al 

món per manifestar en rebuig 
a la tragèdia de Palestina. 

Handala, creat per l’il·lustrador 
Naji al Ali, assassinat l’any 
1987, és símbol de l’espoli 
que els palestins pateixen 

des de 1948 i, per extensió, 
de la lluita mateixa contra la 
injustícia. 

Si vols conèixer una mica més 
la història d’Handala, apropa’t 
al pessebre!
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AudicioNS i coNcErtS 
dE NAdAl A BArBErà

dia 9 de desembre a les 17h a la 
residència Sophos de Barberà 
del Vallès
audició de nadal 
de Coral Endavant

dia 12 de desembre a les 18h  a 
l’Auditori Maria Feliu
tradicional concert de santa 
llúcia, amb la Coral A Quatre 
Veus i la Coral Infantil Elisa 
Badia. Aquesta audició es troba 
emmarcada en les activitats 
solidàries en favor a la Marató de 
TV3

dia 12 de desembre a les 
20.30h a l’Església Santa Maria 
de Barberà
concert de nadales amb les 
Corals de Can Gorgs, Endavant i 
Veus Amigues

dia 13 de desembre a les 
13h davant de l’Església la 
romànica
concert de nadal
de la Coral Endavant

cOncERTs
I audIcIOns
cORals

lES corAlS dE BArBErà 
PArticiPEN
EN coNcErtS ForA dE 
lA NoStrA ciutAt

dissabte, 10 de desembre
A les  17h a la residència 
Sabadell Gent Gran
audició Coral Endavant

dissabte, 12 de desembre 
A les 12h a la residència Auxilia 
(Barcelona)
audició Coral de Can Gorgs 

diumenge, 13 de desembre
A les 13h  a l’Església de Sant 
oleguer de Sabadell 
audició de la Coral de Can Gorgs.
Aquesta audició es troba 
emmarcada en les activitats 
solidàries en favor a la Marató de 
TV3.

MéS ActiVitAtS 
MuSicAlS

divendres, 4 de desembre 
19h  a la plaça de la Vila
actuació de nadal 
La Rondalla Fènix

19.30h - a la plaça de la Vila
actuació musical de la 
Coral La Mallerenga i Coral Els 
Barbamecs de l’Escola Municipal 
de Música

20h - a la plaça de la Vila 
nadales al pessebre a càrrec 
de la Casa de Granada

A les 18h a l’Església de Sant 
oleguer de Sabadell
concert de nadal amb les 
corals de Can Gorgs, Endavant 
i Escola Salesians. Aquesta 
activitat es troba emmarcada en 
les activitats solidàries en favor a 
la Marató de TV3.

dimecres, 16 de desembre 
A les 17h  a la residència Baells 
de Sabadell
audició Coral Endavant 

dissabte, 19 de desembre 
a les  17h a la residència ciutat 
de Sabadell 
audició Coral Endavant

A les 12h  a la residència 
Vivaldi (Atenció a la Gent Gran) 
de Sabadell
concert de nadal a càrrec de la 
coral A Quatre Veus

dissabte, 19 de desembre  
a les 18h  a l’Auditori de la 
caixa de Sabadell
audició Coral de Can Gorgs

A les 22h  al teatre Sant Vicenç 
de la creu Alta de Sabadell
concert de nadal a càrrec de la 
coral A Quatre Veus conjuntament 
amb Cor d’Acords.

54



76



dies 4, 5 i  6 de desembre i 19 i 
20 de desembre 
A la plaça de la Vila - doctor Moragas

Entorn amb ambientació típica 
nadalenca: el tió mÉs gran 

mercat de nadal amb 
productes nadalencs, artesania, 
gastronomia i degustació. 
Activitats i contacontes, tot 
això envoltat per un ambient 
pròpiament nadalenc. 

divendres, 4 de desembre
de 19 a 21h
mercat de nadal 

dissabte, 5 de desembre
d’11 a 14h i de 17 a 21h
11h - obertura de la fira
D’11.30 a 13.30h i de 16.30 
a 20.30h - espai de Jocs 

familiars

11.30h - el genio de la 

alfombra

12h - el camell simba i el patge 

reial. Podràs fotografiar-te i 
acariciar el Camell més simpàtic 
del món 
13h - faQuir esKorpio

13.30h - el liatroQues 

16.30h- obertura de la fira

17h - Jocs de plaÇa amb el 

liatroQues. Qui vulgui jugar! 

Jocs populars “de plaça”, 
adaptats a la seva manera per 
fer-los més divertits
17.30h - faQuir esKorpio

18.30h - contes infantils 
participatius
20h - espectacle de foc

diumenge, 6 de desembre
d’11 a 14h i de 17 a 21h 
11h - obertura de la fira
D’11.30 a 13.30h i de 16.30 
a 20.30h - espai de Jocs 
familiars

11.30h - pregó itinerant amb el 
liatroQues

12h - el genio de la alfombra

12.45h - contes infantils 
participatius
13.30h - faQuir esKorpio

16.30h - obertura fira.

17h - Jocs de plaÇa amb el 
liatroQues. Qui vulgui jugar! 
Jocs populars “de plaça”, 
adaptats a la seva manera per 
fer-los més divertits.

17.30h - faQuir esKorpio

18.30h - el camell simba i el 

patge reial. Vine a portar la teva 

fires de nadal

carta de Reis! Podràs fotografiar-
te i acariciar al Camell mes 
simpàtic del món.

19.30h - espectacle de foc

dies 19 i 20 de desembre, més 
activitats per continuar gaudint 
del Nadal:

mostra d’ oficis del pessebre 

català. La filadora, el ceramista, 
el forner, el ferrer i el cisteller.
mercat de nadal, Productes  
nadalencs, regal, artesania,  
gastronomia i degustació.
el tió mÉs gran, amb plafó 
explicatiu de la festa del Tió i 
poblat rural envoltat d’arbres de 
nadal i famílies de tions.

actiVitats infantils

els marXants i repartidors 

de felicitacions de nadal 

antics Jocs de fira

contacontes nadalencs

el galliner

eXposició de fruits d’HiVern
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inauguració dia 2 de gener
a les 17h

instal·lació Esportiva 
Municipal can Serra

Horaris: 
2 de gener: de 17 a 20.30h

3 i 4 de gener: de 10.30 a 13.30h
 i de 17 a 20.30h

5 de gener: 10.30 a 13.30h

En el BArBAMEc t’espera un món de 
diversió amb jocs, tallers, art, solidaritat i 

cultura. Vine a compartir uns dies 
en un ambient d’il·lusió i màgia.

Espai adreçat a nens, nenes i
 jovent fins a 14 anys

ENtrAdA dE FrANc

Patrocinen:
ARQ inventors, Centre Comercial Baricentro, Carrefour, El Desván del lector, E-max, Club Hípic del Vallès, Kids & Us School of 
english, Kumon, La Palma Pastissers, Club Creatiu, Grup Lafuente SL, Doñate, La Clave, Sedi, Supan i Valero Forn Tradicional. 

Col·laboren:
Biblioteca Esteve Paluzie, Gimnàs Bunkai, Associació de Veïns Ca’n  Gorcs II, Centre Obert, Consorci per a la Normalització 
Lingüística, Diables de Barberà del Vallès, Grup de Teatre Amateur D’SAS’3, Emissora Municipal Ràdio Barberà, Barberà amb la 
Sardana, Teatre Municipal Cooperativa i Barberà Comerç Urbà.
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tot El MES dE dESEMBrE
actiVitats biblioteca esteVe 
paluZie

ESPAI ADULTS
eXposició: propòsits d’any 
nou

ESPAI INFANTIL
eXposició: celebrem el 
nadal amb poemes, contes i 
nadales!

eXposició: Vida i obra dels 
germans grimm.
Organitza: Goethe-Institut Barcelona.

Els dijous Projecte lÈcXit

espai de suport
Els dimarts i els dijous: Juguem i 
aprenem escacs (cal inscripció prèvia)
consulta pàgina: 21

tots els dilluns i dijous de 19 a 21h
recollida de Joguines 
solidàries
La PAH, en col·laboració amb Càritas 
i Creu Roja organitza una recollida 
de joguines pels infants que més ho 
necessiten. Porta les teves joguines a 
la seu del Casal Popular Tangram al 
c/ Marquesos de Barberà, 58. 
consulta pàgina: 23

del 27 de novembre al 22 de 
desembre
aQuest nadal, premis i regals 
al mercat!
Milers de premis i més de 2.000 euros 
en vals de compra.
Organitza: Mercat Municipal Onze de Setembre
consulta pàgina: 17

divendres, 27 de novembre
18h - Plaça de la Vila 
festa de presentació de la 
campanya de nadal, amb 
sorteig, tallers infantils i 
Xocolatada
Organitza: Mercat Municipal Onze de Setembre

consulta pàgina: 17

divendres 27 i dissabte 28 de 
novembre
gran recapte d’aliments de 
catalunya
Organitza: Banc dels Aliments de Catalunya
consulta pàgina: 23

dissabte, 28 de novembre
mercartesania al mercat 
municipal onZe de setembre 
Petita fira d’artesania i manualitats al 
vestíbul del Mercat.
Organitza: Mercat Municipal Onze de Setembre

consulta pàgina: 17

de l’1 al 21 de desembre
instal·lació de la caseta de 
“cartró” per la Recollida d’Aliments 
(a l’interior del Centre Cívic Ca 
n’Amiguet). Els aliments recollits seran 
lliurats als diferents bancs d’aliments 
de Barberà.
Organitza: AVV La Romànica.
consulta pàgina: 23

 

de l’1 de desembre al 5 de gener
participa al gran sorteig 
de nadal amb els comerços 
barberencs.
Organitza: Barberà Comerç Urbà.

dimecres, 2 de desembre
10h -  Sala Salvador Allende de la 
Biblioteca Esteve Paluzie
trobada matinal del grup de 
lectura. punt de llibre
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie
consulta pàgina: 21

19h - Mercat Municipal onze de 
Setembre
taller de cuina nadalenca 
de mercat
Organitza: Mercat Municipal Onze de Setembre

consulta pàgina: 17

divendres, 4 de desembre
18h - Sala Salvador Allende de la 
Biblioteca Esteve Paluzie
Hora del conte en anglÈs, a 
càrrec de Kids & Us Barberà.
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie
consulta pàgina: 21

18 h - Plaça de la Vila
actuació de l’agrupació 
musical fÈniX.
consulta pàgina: 5

19h - Jardins de la plaça de la Vila
encesa de llums i 
inauguració del pessebre 
tradicional a càrrec de 
l’Alcaldessa de Barberà del Vallès.
consulta pàgina: 3

19.15h - Plaça de la Vila
tradicional brou de nadal
que es repartirà a totes les persones 
assistents. 
Organitza: Grup de Teatre Amateur D’sas’3 de 
Can Gorgs.
consulta pàgina: 3

19.30h - Plaça de la Vila
actuació musical de la Coral La 
Mallerenga i Coral Els Barbamecs de 
l’Escola Municipal de Música.
consulta pàgina: 5

20h - Plaça de la Vila 
nadales al pessebre a càrrec 
de la Casa de Granada.
consulta pàgina: 5

dies 4, 5 i  6 de desembre 
A la plaça de la Vila - doctor Moragas
fires de nadal

Entorn amb ambientació típica 
nadalenca: el tió mÉs gran 
mercat de nadal amb productes 
nadalencs, artesania, gastronomia i 
degustació. Activitats i contacontes, 
tot això envoltat per un ambient 
pròpiament nadalenc. 

divendres, 4 de desembre
de 19 a 21h
mercat de nadal 

dissabte, 5 de desembre
d’11 a 14h i de 17 a 21h
11h - obertura de la fira
D’11.30 a 13.30h i de 16.30 a 20.30h - 
espai de Jocs familiars

11.30h - el genio de la 
alfombra
12h - el camell simba i el patge 
reial. Podràs fotografiar-te i acariciar 
el Camell més simpàtic del món 
13h - faQuir esKorpio
13.30h - el liatroQues 
16.30h- obertura de la fira
17h - Jocs de plaÇa amb el 
liatroQues. Qui vulgui jugar! Jocs 
populars “de plaça”, adaptats a la 
seva manera per fer-los més divertits
17.30h - faQuir esKorpio
18.30h - contes infantils 
participatius
20h - espectacle de foc

diumenge, 6 de desembre
d’11 a 14h i de 17 a 21h 
11h - obertura de la fira
D’11.30 a 13.30h i de 16.30 a 20.30h - 
espai de Jocs familiars
11.30h - pregó itinerant amb el 
LIATROQUES
12h - el genio de la alfombra
12.45h - contes infantils 
participatius
13.30h - faQuir esKorpio
16.30h - obertura fira.
17h - Jocs de plaÇa amb el 
liatroQues. Qui vulgui jugar! Jocs 
populars “de plaça”, adaptats a la 
seva manera per fer-los més divertits.
17.30h - faQuir esKorpio
18.30h - el camell simba i el 
patge reial. Vine a portar la teva 
carta de Reis! Podràs fotografiar-te i 
acariciar al Camell mes simpàtic del 
món.
19.30h - espectacle de foc
consulta pàgina: 9

dissabte, 5 de desembre
11h - Mercat Municipal onze de 
Setembre
espai club creatiu: taller de 
torrons 
Organitza: Mercat Municipal Onze de Setembre
consulta pàgina: 17

dilluns, 7 de desembre
18h - Mercat Municipal onze de 
Setembre
degustació de caldo aneto 
de nadal 
Organitza: Mercat Municipal Onze de Setembre
consulta pàgina: 17

dimecres, 9 de desembre
17h - residència Sophos de Barberà
audició de la Coral Endavant.
consulta pàgina: 5

19h - Mercat Municipal onze de 
Setembre
taller de cuina nadalenca 
de mercat 
Organitza: Mercat Municipal Onze de Setembre

consulta pàgina: 17

divendres, 11 de desembre 
18h - Sala Salvador Allende de la 
Biblioteca Esteve Paluzie
Hora del conte tradicional. 
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie
consulta pàgina: 21

18.30h - centre cívic ca n’Amiguet
inauguració del pessebre 
artístic del pessebrista del 
barri de la romànica, 
Ricardo Golbano. Amb cantada de 
nadales a càrrec de la coral Endavant i 
Coral de Can Gorgs.

19h - centre cívic ca n’Amiguet
inauguració del pessebre 
de l’associació de Veïns de 
la romànica. Se servirà vi dolç i 
dolços nadalencs.
Organitza: AVV La Romànica.

dissabte, 12 de desembre
11h - Pista de Bàsquet Parc Europa
masterclass solidària de 
ball. Donatiu 3 euros. En favor de la 
Marató de TV3. 
Organitza: Ampa Escola Miquel Martí i Pol 
consulta pàgina: 19

12h - Mercat Municipal onze de 
Setembre
contacontes al mercat, 
‘Pequeños cuentos para leer en 1 
minuto’ 
Organitza: Mercat Municipal Onze de Setembre

consulta pàgina: 17

18h – local de la Penya Barça Barberà 
(carrer Santa Bàrbara, 64)
caga tió i sopar nadalenc
18h - Farem cagar el Tió.
20h - Tradicional sopar de Nadal. Nit 
de germanor per a totes les sòcies i 
socis i familiars.
Organitza: Penya Barça Barberà

18h - Auditori Maria Feliu
tradicional concert de 
santa llúcia, amb la Coral A 
Quatre Veus conjuntament amb la 
Coral infantil Elisa Badia. En favor de la 
Marató de TV3.
consulta pàgina: 19

20.30h - Església de Santa Maria de 
Barberà
audició conJunta de corals 
barberenQues. 
Participen: Coral de Can Gorgs, Coral 
Endavant i Coral Veus Amigues.
consulta pàgina: 5

diumenge, 13 de desembre
9h - Plaça de la Vila
dolÇ i salat. Venda de plats 
i pastissos casolans fins a 
exhaurir existències. En favor de la 
Marató de TV3.
Organitza: Colla de Diables de Barberà.
consulta pàgina: 19

10h - Plaça de la Vila
esports amb la marató de 
tV3. Sessions de Cycling de 10 a 
10.45h; de 10.50 a 11.35h; i  d’11.40 a 
12.25h. Masterclass de Zumba de 
12.30 a 13.30h.
consulta pàgina: 19

d’11 a 14h - Plaça de la Vila
Xocolatada solidària i 
recollida de Joguines.
Organitza: Associació Motera Espresso 34 en 
col·laboració amb Creu Roja.
consulta pàgina: 23
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Els reis arribaran a les 
18h i faran la tradicional 
cavalcada per saludar 
a tots els barberencs i 
barberenques.
començarà al barri del 
Parc central, i després d’un 
recorregut per diversos 
carrers de la ciutat, 
arribarà a la plaça de la 
Vila, on seran rebuts per 
l’Alcaldessa i pels nens i 
nenes de Barberà.

dia 5 de gener a les 18h

cavalcada de reis

Recorregut:  Plaça de la Pau, carrer Nàpols, via Sant Oleguer, ronda 
Santa Maria, carrer Juan de la Cierva, carrer del Bosc (Parc Europa), 
plaça de la Unitat, carrer del Bosc, ronda de la Indústria, ronda de 
l’Est, avinguda de la Verge de Montserrat, avinguda Marquesos de 
Barberà, passeig Doctor Moragas i plaça de la Vila.
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la plaça de la Vila s’omplirà un 
any més de vermell. Els infants 
de les escoles de Barberà 
participaran en una nova edició 
de la cantada conjunta de 
llúcies que es realitza des de
fa anys. 

Acompanyats de professorat 
i familiars, els més petits 
interpretaran diverses peces 
d’aquestes nadales tan 
tradicionals. Serà dimarts, 22 

Juga al Quinto de nadal
amb nosaltres!

el grup de Joves del casc 
antic torna a organitzar un any 
més les tradicionals sessions 
de Quinto en el que tota la 
ciutadania pot participar i gaudir 
de tardes i nits de germanor i 
moltes rialles.
Vine a alguna de les sessions!

desembre
dijous 17, sessió tarda a les 19h al 
Mercat Municipal Onze de Setembre
diumenge 20, sessió tarda a les 18h al 
Casal de Can Gorgs
divendres 25, sessió tarda i nit a les 

la companyia de teatre 
amateur d’SAS’3 torna a oferir 
la Profecia de l’Estel, d’ignasi 
roda. 

D’SAS’3 aposta per la cultura 
popular i recuperar un any 
més els tradicionals Pastorets, 
un projecte que es va iniciar 
ara fa més de 20 anys amb la 
implicació de molt veïnat. 

“Entre tots hem fet possible 
aquesta realitat! Hem invertit 
moltes hores d’assajos i hores de 
treball en decorats i vestuaris, tot 
fet a mà per nosaltres mateixos, 
però principalment hem invertit 
molta il·lusió”. 

18h al Teatre Municipal Cooperativa
dissabte 26, sessió tarda i nit a les 18h 
al Teatre Municipal Cooperativa
diumenge 27, sessió tarda a les 18h al 
Teatre Municipal Cooperativa

Gener
divendres 1, sessió tarda a les 18h al 
Teatre Municipal Cooperativa
diumenge 3, sessió tarda a les 18h al 
Teatre Municipal Cooperativa
dimecres 6, sessió tarda a les 18h al 
Teatre Municipal Cooperativa

Organitza: Grup de Joves del Casc Antic
Col·labora: Mercat Municipal Onze de 
Setembre, Associació de Veïns de Can 
Gorgs, i El Far Associació per a persones 
amb càncer. 

dissabte, 19 de desembre a 
les 21.30h

diumenge, 20 a les 19h, al 

teatre Municipal cooperativa

Les entrades es poden comprar 
de forma anticipada a 6 euros, o 
el mateix dia de l’espectacle a 8 
euros, a través de la pàgina web 
del TMC (www.tmcbarbera.cat) o 
a la taquilla del teatre.

Organitza: Grup de Teatre Amateur D’SAS’3
Col·labora: Grup Quelcom, Gimnàs 
Bunkai, Associació de Veïns Can Gorgs; 
Barberà Comerç Urbà; DB Music, Escola 
Municipal de Música, Mercat Municipal 
Onze de Setembre,  Diables de Barberà 
del Vallès, i El Teu Espai.

de desembre a les 11.40h a la 
plaça de la Vila. 

Abans d’arribar a la plaça de la 
Vila, l’alumnat visitarà diferents 
equipaments de la ciutat per 
mostrar amb il·lusió tot el treball 
musical que han realitzat durant 
els últims mesos. 

Sens dubte, una de les activitats 
nadalenques de Barberà més 
entranyables! 

QuInTO

dE nadal

la PROfEcIa 

dE l' EsTEl

canTada 
cOnjunTa
dE llucIEs 
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espai entitats
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11h - casal de can Gorgs
festa infantil de nadal de 
can gorgs amb conta contes, 
Caga Tió i recollida de cartes a càrrec 
de l’Ambaixador reial.
Organitza: Associació de Veïns de Can Gorgs

13h - davant l’Església de la romànica
audició de la Coral Endavant.
consulta pàgina: 5

17h - Pavelló Esportiu de l’institut de la 
romànica
sardanes i diada nadalenca. 
Ballada de sardanes amb xocolatada 
per a tothom i sorteig d’una magnífica 
panera. Música a càrrec de les 
cobles Ciutat de Terrassa i Cobla de 
Sabadell.
Organitza: Barberà amb la Sardana.
Col·labora: Institut de La Romànica.

dilluns, 14 de desembre
18h - Mercat Municipal onze de 
Setembre
degustació de caldo aneto 
de nadal 
Organitza: Mercat Municipal Onze de Setembre

consulta pàgina: 17

19h - Sala Salvador Allende de la 
Biblioteca Esteve Paluzie
trobada del grup de 
lectura. Punt de llibre. 
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie
consulta pàgina: 21

dimecres, 16 de desembre
18h - Espai de Suport de l’àrea infantil 
de la Biblioteca Esteve Paluzie 
taller infantil, fes-te el teu 
propi tió
Organitza: Biblioteca Esteve Paluzie

consulta pàgina: 21

19h - Mercat Municipal onze de 
Setembre
taller de cuina nadalenca 
de mercat 
Organitza: Mercat Municipal Onze de Setembre

consulta pàgina: 17

dijous, 17 de desembre 
19h – Mercat Municipal onze de 
Setembre
tradicional Quinto de nadal. 
Sessió de tarda
Organitza: Grup de Joves del Casc Antic

consulta pàgina: 15

dissabte, 19 de desembre
fires de nadal
a la plaÇa de la Vila - Doctor 
Moragas
mostra d’ oficis del pessebre 
català. La filadora, el ceramista, el 
forner, el ferrer i el cisteller.
mercat de nadal, productes  
nadalencs , regal, artesania i 
gastronomia/degustació.
el tió mÉs gran
actiVitats infantils
els marXants i repartidors 
de felicitacions de nadal 
antics Jocs de fira
contacontes nadalencs
el galliner
eXposició de fruits d’HiVern
consulta pàgina: 9

de 12 a 19.30h - Plaça de la unitat
caga tió solidari 
12h - Música en directe
13h - “Migas” per dinar
14h - Show de Sergio
16.30h - ‘Amanda y sus muñecos’
18h - Xocolatada
18.15h - Caga Tió
Durant la festa es lliurarà 
participacions de la Loteria de Nadal a 
canvi de llet que s’enviarà als diversos 
bancs d’aliments de Barberà.
Organitza: Associació de Veïns i botiguers del 
Casc Antic

consulta pàgina: 23

17h - Parc de ca n’Amiguet
caga tió solidari de l’aVV la 
romànica.
17h - Actuació infantil
17.45h - Caga Tió, obert a tots els 
infants de Barberà
19h - Xocolatada popular, per a totes 
les persones assistents
Donades les circumstàncies que 
estem vivint fa uns anys, el nostre 
Caga Tió es converteix en solidari per 
la qual cosa es prega (a qui pugui) 
aporti aliments per als diferents bancs 
d’aliments de la ciutat. 
Organitza: AVV de La Romànica.

consulta pàgina: 23

21.30h - teatre Municipal cooperativa
la profecia de l’estel, 
d’ignasi roda.
Compra d’entrades a www.
tmcbarbera.cat
Organitza: Grup de teatre amateur D’SAS’3
consulta pàgina: 15

diumenge, 20 de desembre
18h- casal de can Gorgs
tradicional Quinto de nadal
Sessió de tarda
Organitza: Grup de Joves del Casc Antic

consulta pàgina: 15

fires de nadal
a la plaÇa de la Vila - Doctor 
Moragas
mostra d’ oficis del pessebre 
català. La filadora, el ceramista, el 
forner, el ferrer i el cisteller.
mercat de nadal, productes  
nadalencs , regal, artesania i 
gastronomia/degustació.
el tió mÉs gran
actiVitats infantils
els marXants i repartidors 
de felicitacions de nadal 
antics Jocs de fira
contacontes nadalencs
el galliner
eXposició de fruits d’HiVern
consulta pàgina: 9

18h - Auditori Maria Feliu
espectacle ‘danses del món’ 
Organitza: El teu espai.  

19h - teatre Municipal cooperativa
la profecia de l’estel, 
d’ignasi roda. 
Compra d’entrades a www.
tmcbarbera.cat
Organitza: Grup de teatre amateur D’SAS’3

consulta pàgina: 15

PROGRama cIclE dE nadal

dilluns, 21 de desembre
18h - Mercat Municipal onze de 
Setembre 
degustació de caldo aneto 
de nadal
Organitza: Mercat Municipal Onze de Setembre

consulta pàgina: 17

dimarts, 22 de desembre 
11.40h - Plaça de la Vila 
cantada conJunta de llúcies 
de les nenes i nens de 
l’escola elisa badia
Durant el matí l’alumnat cantarà 
llúcies a diferents punts de Barberà.
consulta pàgina: 15

12h - Mercat Municipal onze de 
Setembre
gran sorteig de nadal. 
Organitza: Mercat Municipal Onze de Setembre

consulta pàgina: 17

18h - Mercat Municipal onze de 
Setembre
caga tió, tió de nadal! 
Organitza: Mercat Municipal Onze de Setembre

consulta pàgina: 17

dimecres, 23 de desembre
19h - Mercat Municipal onze de 
Setembre
taller de cuina de nadal 
creatiVa amb núria ÁlVareZ. 
Organitza: Mercat Municipal Onze de Setembre

consulta pàgina: 17

divendres, 25 de desembre - 
NAdAl
18h – teatre Municipal cooperativa
tradicional Quinto de nadal. 
Sessió de tarda i nit
Organitza: Grup de Joves del Casc Antic
consulta pàgina: 15

dissabte, 26 de desembre – SANt 
EStEVE
18h – teatre Municipal cooperativa
tradicional Quinto de nadal. 
Sessió de tarda i nit
Organitza: Grup de Joves del Casc Antic

consulta pàgina: 15

diumenge, 27 de desembre 
18h – teatre Municipal cooperativa
tradicional Quinto de nadal.
Sessió de tarda 
Organitza: Grup de Joves del Casc Antic
consulta pàgina: 15

dimarts, 29 de desembre
21.30h - Auditori Maria Feliu
monòlegs solidaris. 
Organitzen: Isabel Morote, Carol Azorín, i Jordi 
Romaguera. 
consulta pàgina: 23

divendres, 1 de gener 
18h – teatre Municipal cooperativa
tradicional Quinto de nadal. 
Sessió de tarda 
Organitza: Grup de Joves del Casc Antic
consulta pàgina: 15

dissabte, 2 de gener
d’11 a 14h - Mercat Municipal onze de 
Setembre
Visita del patge reial. 
Organitza: Mercat Municipal Onze de Setembre
consulta pàgina: 17

dissabte 2 de gener
17h - instal·lació Esportiva Municipal 
can Serra
barbamec

del 3 al 5 de gener 
instal·lacions Esportives Municipals 
can Serra
barbamec
3 i 4 de gener:
de 10.30 a 13.30h i de 17 a 20.30h
5 de gener: de 10.30 a 13.30h
consulta pàgina: 11

diumenge, 3 de gener 
18h – teatre Municipal cooperativa
tradicional Quinto de nadal. 
Sessió de tarda 
Organitza: Grup de Joves del Casc Antic

consulta pàgina: 15

dilluns, 4 de gener

18h - centre cívic ca n’Amiguet
el patge reial recollirà les 
cartes de les nenes i els 
nens, per lliurar-les a Ses Majestats 
els Reis Mags d’Orient. 
organitza: Associació de Veïns de La Romànica

dimarts, 5 de gener
gran sorteig de nadal de 
barberà comerÇ urbà
A la plaça de la Vila
(just abans de l’arribada de ses majestats 
els Reis Mags)
organitza Associació de comerciants Barberà 

Comerç Urbà 

18h - inici caValcada de ses 
maJestats els reis mags 
d’orient. Començarà al barri 
del Parc Central, i després d’un 
recorregut per diversos carrers de la 
ciutat. 
Recorregut: Inici barri Parc Central 
a la plaça de la Pau, carrer Nàpols, 
via Sant Oleguer, ronda Santa Maria, 
carrer Juan de la Cierva, carrer del 
Bosc (Parc Europa), plaça de la Unitat, 
carrer del Bosc, ronda de la Indústria, 
ronda de l’Est, avinguda de la Verge 
de Montserrat, avinguda Marquesos 
de Barberà, passeig Doctor Moragas i 
plaça de la Vila.
consulta pàgina: 12

dimecres, 6  de gener 
18h – teatre Municipal cooperativa
tradicional Quinto de nadal. 
Sessió de tarda 
Organitza: Grup de Joves del Casc Antic

consulta pàgina: 15
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divendres 27 de novembre
18H - Plaça de la Vila 
festa de presentació de la 
campanya de nadal
Amb sorteig, tallers infantils i 
xocolatada.

del 27 de novembre al 22 de 
desembre
aQuest nadal, premis i regals 

al mercat!
Milers de premis i més de 2.000 
euros en vals de compra.

dissabte 28 de novembre
mercartesania 
Petita fira d’artesania i 
manualitats al vestíbul del 
Mercat.

dimecres 2 de desembre
19H - taller de cuina 

nadalenca de mercat
Amb Quim P. Entrants i postres 
de Nadal. Màxim 20 persones. 
(Imprescindible inscripció prèvia. 
Preu: 1 euro).

dissabte 5 de desembre
11H - espai club creatiu: 

taller de torrons en família!
Màxim 20 famílies. (Imprescindible 
inscripció prèvia a Club Creatiu: C/
Enric Granados 77-79 - Barberà del 
Vallès. Preu: 1 euro).

dilluns 7 de desembre
18H - degustació de caldo 

aneto de nadal
dimecres 9 de desembre
19H - taller de cuina 

nadalenca de mercat
Amb Quim P. Primers plats de 
Nadal. Màxim 20 persones. 
(Imprescindible inscripció prèvia. 
Preu: 1 euro).

dissabte 12 de desembre
12H - contacontes al mercat: 

“peQueÑos cuentos para leer 

en 1 minuto”

dilluns 14 de desembre
18H - degustació de caldo 

aneto de nadal

dimecres 16 de desembre
19H - taller cuina nadalenca 

de mercat
Amb Quim P. Segons plats de 
Nadal. Màxim 20 persones. 
(Imprescindible inscripció prèvia. 
Preu: 1 euro).

dijous 17 de desembre
19H - tradicional Quinto de 

nadal al mercat
Amb el Grup de Joves del Casc 
Antic.

dissabte 19 de desembre
11H - taller infantil de 

galetes ecològiQues de 

nadal

dilluns 21 de desembre
18H - degustació de caldo 

aneto de nadal

dimarts 22 de desembre
12H - gran sorteig de nadal
Un total de 2.000 euros repartits 
en 40 cistells de compra valorats 
en més de 50 euros cadascun.
18H - caga tió, tió de nadal, 
posarem el porc en sal, la gallina 
a la pastera, el pollí a dalt del pi,...

dimecres 23 de desembre
19H - taller de cuina de nadal 

creatiVa 
Amb Núria Álvarez. Màxim 20 
persones. 
(És imprescindible inscripció 
prèvia. Preu: 1 euro).

dissabte 2 de gener
d’11 a 14H - Visita del patge 

reial
El Mercat rebrà la visita del Patge 
Reial. Vine a portar la teva carta 
per a ses majestats els Reis de 
l’Orient.

Per a les inscripcions als tallers de 
cuina o qualsevol altre aclariment, 

podeu adreçar-vos al Punt 
d’informació del Mercat, trucar al 
93 718 91 63 o enviar un correu a 

info@ficat.cat
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Armand Blanco

Barberà del Vallès, col·labora,un 
any més en la cita solidària 
organitzada per televisió de 
catalunya: la Marató de tV3.

La Marató de TV3 és un 
projecte solidari enfocat a 
obtenir recursos econòmics 
per a la investigació científica 
de malalties que, ara per ara, 
no tenen curació definitiva. 
Però La Marató de TV3 va més 
enllà de l’obtenció de fons. 
Té una important tasca de 
sensibilització de la població 
catalana respecte a les 
malalties a les quals es dedica 
i a la necessitat de potenciar la 
recerca científica per prevenir-
les i/o curar-les. 

En els últims anys, els 
tractaments de la diabetis i de 
l’obesitat han aconseguit millorar 
la qualitat i l’esperança de vida 
de les persones afectades. Però 
la diabetis i l’obesitat són encara 
dues malalties cròniques: cal 
continuar investigant per trobar-

ne les causes i una solució 
definitiva. 
La nostra ciutat, tal com ha fet 
anys enrere, torna a col·laborar 
portant a terme diferents 
activitats organitzades per 
l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès i diverses entitats de 
la ciutat. Totes elles recolliran 
fons que aniran destinats a la 
investigació sobre la diabetis i 
l’obesitat.

dissabte 12 de desembre 
11h - Pista de Bàsquet Parc Europa 

màsterclass solidària de 

ball. Donatiu 3 euros. 
Organitza: Ampa Escola Miquel Martí i Pol

18h - Auditori Maria Feliu
tradicional concert de santa 
llúcia, amb la Coral A Quatre 
Veus i la Coral Infantil Elisa Badia.

diumenge, 13 de desembre
9h - Plaça de la Vila
dolÇ i salat
Venda de plats i pastissos 

casolans fins a exhaurir 
existències. 
Organitza: Colla de Diables de Barberà.

10h - Plaça de la Vila
esports amb la marató de tV3
Sessions de Cycling
de 10 a 10.45h; de 10.50 a 11.35h;
i d’11.40 a 12.25h.
Màsterclass de Zumba  de 12.30 
a 13.30h.

13h - Església de Sant oleguer de 

Sabadell 

audició de la Coral de Can 
Gorgs

18h - Església de Sant oleguer de 

Sabadell
concert de nadal amb les 
corals de la nostra ciutat
Participen: Coral de Can 
Gorgs, Coral Endavant i Escola 
Salesians.

BaRBERa amB la maRaTO dE TV3
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Campanile
durANt tot El MES

ESPAi AdultS
Exposició: Propòsits d’Any Nou

ESPAi iNFANtil
Exposició: Celebrem el Nadal 
amb poemes, contes i nadales!

ExPoSició: VidA i oBrA 
dElS GErMANS GriMM
Organitza: Goethe-Institut Barcelona
Col·labora: Diputació de Barcelona

tots els dijous del mes de 
desembre:

ProJEctE lÈcxit

tots els dimarts i dijous de 
desembre:

ESPAi dE SuPort: 
Juguem i aprenem escacs
Cal inscripció prèvia

dimecres, 2 de desembre
 a les 10h

troBAdA MAtiNAl 
dEl GruP dE lEcturA 
PuNt dE lliBrE.
lloc: Sala Salvador Allende.

divendres, 4 de desembre
a les 18h

HorA dEl coNtE EN 
ANGlÈS
A càrrec de Kids & Us Barberà

Edat recomanada: 
a partir de 3 anys.
lloc: Sala Salvador Allende
Cal inscripció prèvia. Aforament 
limitat. 

divendres, 11 de desembre
 a les 18h

HorA dEl coNtE 
trAdicioNAl
Contes i cançons per créixer, 
sentir, estimar i fer un món millor, 

a càrrec de Fèlix de Blas. Edat 
recomanada: a partir de 4 anys. 
Durada: 45 minuts. 
lloc: Sala Salvador Allende
Aforament limitat.

dilluns 14, de desembre 
a les 19h

troBAdA dEl GruP 
dE lEcturA PuNt dE 
lliBrE
lloc: Sala Salvador Allende

dimecres, 16 de desembre 
a les 18h

tAllEr iNFANtil 
Fes-te el teu propi Tió, a càrrec 
de Flàvia Cunyer.
Edat recomanada: a partir de 6 
anys.
lloc: Espai de Suport de l’àrea infantil.
Cal inscripció prèvia. Aforament 
limitat. 

acTIVITaTs BIBlIOTEca

EsTEVE PaluZIE
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Dental center
Gran Recapte d’Aliments 
de Catalunya. A diferents 
punts de Barberà es podran 
trobar persones voluntàries 

que recolliran aliments amb 
l’objectiu de donar resposta a les 
urgències alimentàries del nostre 
país. Els punts de recollida 
d’aliments seran: 
- Aldi (Carretera de Barcelona, 66);

- Carrefour- C.C. Baricentro (Ctra.       
   N-150, km6,2); 

de l’1 al 21 de desembre
instal·lació de la caseta de 
“cartró” per la recollida 
d’Aliments

dissabte, 19 de desembre
Al Parc de ca n’Amiguet
caga tió Solidari
17h - Actuació infantil
17.45h - Caga Tió, obert a tots els 
infants de Barberà
19h - Xocolatada popular, per a 
totes les persones assistents.
Donades les circumstàncies 
que estem vivint fa uns anys, el 
nostre Caga Tió es converteix 
en solidari, per la qual cosa es 
prega (a qui pugui) porti aliments 
pels diferents bancs d’aliments 
de la ciutat. 
Organitza: AVV de La Romànica.

dissabte, 19 de desembre 
A la Plaça de la unitat
caga tió Solidari 
12h - Música en directe
13h - “Migas” per dinar
14h - Show de Sergio
16.30h - ‘Amanda y sus muñecos’
18h - Xocolatada
18.15h - Caga Tió
Durant la festa es lliuraran 
participacions de la Loteria de 
Nadal a canvi de llet que s’enviarà 
als diversos bancs d’aliments de 
Barberà.
Organitza: Associació de Veïns i botiguers 
del Casc Antic.

La Plataforma d’Afectades 
per la Hipoteca, Càritas i Creu 
Roja organitzen una recollida 
de joguines pels infants que 
més ho necessiten. Porta les 
teves joguines a la seu del 
Casal Popular Tangram al c/ 
Marquesos de Barberà, 58.

diumenge, 13 de desembre
d’11 a 14h - Plaça de la Vila

Xocolatada solidària i 
recollida de Joguines.
Organitza: Associació Motera
Espresso 34 en col·laboració amb 
Creu Roja.

dimarts, 29 de desembre
21.30h – Auditori Maria Feliu
Monòlegs solidaris. Preu de l’entrada 
5 euros. L’import íntegre de l’entrada 
anirà destinat a la compra de joguines 
pels infants que més ho necessitin de 
Barberà.
Organitza: Isabel Morote, Carol Azorín 
i Jordi Romaguera Col·labora: Desván 
del lector, Cleopatra; Tisery Perfumerias, 
Mercat Municipal Onze de Setembre, 
L’Independent, Gráficas Rojas, i 

Stampa’T. 

embalatges
L’Ajuntament de Barberà 
demana la col·laboració de 
tothom per tal de realitzar una 
bona gestió dels residus. Plega 
els cartrons per reduir el volum i 
diposita’ls dins dels contenidors.

arbres de nadal
Diposita’ls al costat del 
contenidor més proper de 
casa teva, els dies 7, 8 i 9 de
gener. Si us plau, deixeu els 
arbres al carrer la nit anterior.

Cal recordar, que les persones que ho 
desitgin tenen a la seva disposició la 
Deixalleria Municipal on també poden 
dipositar tant els embalatges com els 
arbres de Nadal. 

l’horari és de dilluns a dissabte, de 
10 a 13.30h i de 16 a 19h, i diumenges 
de 10 a 13.30h. (Festius tancat) 

GRan REcaPTE d'alImEnTs

REcOllIda
dE jOGuInEs

REcOllIda d'aRBREs dE nadal I EmBalaTGEs

divendres 27 i dissabte
28 de novembre

(a l’interior del 
Centre
Cívic Ca n’Amiguet). 
Els aliments 
recollits seran 
lliurats als 
diferents bancs 
d’aliments de 
Barberà.
Organitza: AVV La 
Romànica.

InIcIaTIVEs sOlIdaRIEs

Gràcies per la vostra col·laboració. Fem de Barberà una ciutat neta! 2322

- Condis (Doctor Moragas, 234-236);
- Dia (Doctor Moragas 203 i Pere                    
   Santfeliu, 21);

- Makro (Av. Salvatella, 113); 

- Mercadona (Verge de l’Assumpció,    
  32-34 i Nàpols, 55); 

- Simply Market (Josep Armengol, 15). 

Organitza: Banc dels Aliments de 
Catalunya

del 2 al 5 de gener 
A les instal·lacions Esportives Municipals 

can Serra
Recollida de joguines solidàries al 
Barbamec. Porta les teves joguines 
a l’espai de joc Barbamec. Les que 
recollim entre tota la ciutadania  aniran 
destinades als infants i joves que més 
ho necessiten de la nostra ciutat. 
Horaris: 2 de gener, de 17 a 20.30h; 
3 i 4 de gener; de 10.30 a 13.30h i de 
17 a 20.30h; i 5 de gener, de 10.30 a 
13.30h.

ToTs els dilluns i dijous
Recollida de joguines solidàRia



Mercat


