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18 h 
Plaça Cooperativa
ENCESA DE L’ARBRE MÀGIC I 
LLUMS DE NADAL
Vine a escoltar la llegenda de l’arbre 
màgic a càrrec del Grup de Teatre 
D’sas’3 que donarà, un any més, el tret 
de sortida a la celebració de les festes 
de Nadal.  

18.30 h
Plaça de la Vila
INAUGURACIÓ DEL PESSEBRE

Divendres 3 de desembre

L’Arbre Màgic 
de Barberà del Vallès
Segons diu la llegenda, aquest arbre que teniu da-
vant vostre, és un arbre màgic, tan antic com el 
nostre món. No es coneix la seva procedència, ja que 
quan van arribar els primers grups de població a 
Barberà, ell ja hi era.

Amb el temps, van descobrir que quan arribava 
l’època nadalenca, l’arbre màgic despertava del seu 
somni, i amb la suau brisa de la tardor, les seves 
fulles, amb una dansa meravellosa, desprenien una 
mena de pols màgica que viatjava des de la copa que 
apunta al cel fins a les arrels més fondes de la terra, 
connectant amb la resta d’arbres, generant una im-
mensa energia capaç d’enllumenar la nit.

Aleshores, i aprofitant aquesta energia, a totes les fes-
tes nadalenques, l’arbre màgic es va convertir en el 
tradicional Arbre de Nadal de Barberà, i es va man-
tenir així durant molts anys, fins que un dia, i no 
sabem perquè, la població va deixar de banda aquell 
arbre i, a poc a poc, va caure en l’oblit.

Però molts anys després, algunes investigadores de la 
nostra ciutat van iniciar una rigorosa recerca, revi-
sant antics llibres, seguint pistes, i amb unes quan-
tes ajudes, van recuperar la història d’aquest arbre 
màgic.

Gràcies a aquesta feina, avui tornarem a gaudir del 
nostre arbre, i si cridem ben fort entre totes i tots 
podrem recuperar la seva màgia per il·luminar els 
carrers i places de Barberà.

Hem de cridar ben fort:

Arbre Màgic!!! 

Encén la llum!!!!!!
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17 h
Espai Gran Centre
GUARNIM L’ESPAI GRAN 
CENTRE PER NADAL
Ja arriba el Nadal i des de l’Espai 
Gran Centre volem decorar 
festivament l’espai per 
sentir-nos com a casa.
Cal inscripció prèvia al 
659 20 79 28.

Divendres 10 de desembre

19 h
Sala Celler 
de la Torre d’en Gorgs
CONCERT DE SANTA LLÚCIA
A càrrec del Cor de La Casa de 
Granada, Coral A Quatre Veus, 
amb la direcció de Marc Alguer-
suari, i la Coral Infantil Elisa 
Badia, amb la direcció 
d’Ana Luque. Activitat de suport 
a La Marató de TV3, entrada 3 €.
Organitza: Cor de la Casa de 
Granada i Coral A Quatre Veus.

Dissabte 11 de desembre

Centre Cívic Ca n’Amiguet
PESSEBRE DE 
L’ASSOCIACIÓ VEÏNAL
Organitza: Associació de Veïns 
La Romànica.

A partir del 3 de desembre

12 h
Teatre Municipal Cooperativa
CONCERT ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA 
Activitat amb la participació de 
grups instrumentals de l’alumnat 
del centre sota la direcció del 
professorat.
Activitat de suport a 
La Marató de TV3.
Més informació al TMC. 
https://entrades.tmcbarbera.cat/

Diumenge 19 de desembre

Dissabte 18 d’11.30 a 21 h
Diumenge 19 de 10 a 20.30 h
Air Club Pàdel 
(c. Marconi, 35-43)
TORNEIG DE PÀDEL 
Per a més informació: 
info@airclubpadel.com.
Activitat de suport a 
La Marató de TV3.

18 i 19 de desembre

17.30 h
Centre Cívic Ca n’Amiguet
CAGA TIÓ POPULAR I 
SOLIDARI
Amb animació infantil 
i xocolatada.
Organitza: Associació de Veïns 
La Romànica.

18 h
Plaça de la Unitat
CAGA TIÓ POPULAR
Organitza: Associació de Veïns 
i Botiguers del Casc Antic.

Dissabte 18 de desembre

De 10 a 14 h
Parc Europa
TALLERS INFANTILS I 
XOCOLATA
Activitat de suport a 
La Marató de TV3.
Organitza: AFA Miquel Martí i Pol.

Diumenge 12 de desembre

De 8 a 15 h
Pista d’atletisme 
IEM Can Llobet
XXIII JOCS DE NADAL
Jornades atlètiques per infants 
de 6 a 12 anys. Inscripcions totes 
les tardes de dilluns a divendres 
a les 17 h a l’oficina de la pròpia 
entitat a l’IEM Can Llobet.
Organitza: Unió Atlètica Barberà.

De 10 a 21 h
Sala 2 de la Torre d’en Gorgs
XXIII TORNEIG DE 
PARTIDES RÀPIDES
Torneig d’escacs on cada 
persona participant farà un 
màxim de nou partides sense 
eliminatòria.
Organitza: Club d’Escacs Barberà.

Dissabte 18 de desembre

Centre Cívic Ca n’Amiguet
PESSEBRE DEL VEÍ 
RICARDO GOLBANO

Del 9 desembre al 8 gener 
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De 18 a 20 h
Equipament La Roma
TARDA MÀGICA
Si et ve de gust gaudir de la 
màgia en estat pur t’esperem 
aquesta tarda a La Roma. 
Participa al taller d’iniciació a la 
màgia i gaudeix d’un espectacle 
de màgia molt especial. 
Cal inscripció prèvia a través de 
les xarxes socials d’Instagram i 
Facebook del Servei 
Socioeducatiu.
@adolescents.barbera 
@joves.barbera

Dilluns 27 de desembre

Equipament La Roma
ESCAPE ROOM
El primer Escape Room de l’any 
i del Servei Socioeducatiu. 
Ens estrenem amb ganes de 
posar-ho difícil i evitar que 
pugueu escapar fàcilment!
Màxim 6 persones per grup.
Cal inscripció prèvia a través de 
les xarxes socials d’Instagram i 
Facebook del Servei 
Socioeducatiu.
@adolescents.barbera  
@joves.barbera
Horari: 
Dilluns de 16 a 20 h
Dimarts de 12 a 14 h i de 16 a 20 h
Dimecres de 12 a 14 h

3, 4 i 5 de gener

De 16 a 20 h
Parc Europa
GIMCANA 
Descobriràs l’enigma de 
La Roma?
Prepara el teu sentit de l’humor i 
posa’t a prova amb la 
gimcana més impressionant 
de l’any. 
Màxim 6 persones per grup.
Cal inscripció prèvia a través de 
les xarxes socials d’Instagram i 
Facebook del Servei 
Socioeducatiu.
@adolescents.barbera
@joves.barbera.

Dimarts 28 de desembre

17 h
Espai Gran Centre
TALLER DE GUARNIMENTS 
NADALENCS
Taller en el que crearem les 
nostres pròpies decoracions 
nadalenques. 
Cal inscripció prèvia al
659 20 79 28.

Dilluns 20 de desembre

De 17 a 20 h
Equipament La Roma
QUINTO
Repesquem un joc tradicional 
per compartir amb el jovent de 
Barberà. 
Contacta amb nosaltres a través 
d’Instagram i Facebook del 
Servei Socioeducatiu. 
@adolescents.barbera 
@joves.barbera

Dijous 23 de desembre

17 h
Espai Gran Centre
CINEFÒRUM ESPECIAL DE 
NADAL 
Amb la pel·lícula d’animació 
Klaus (2019).
Per a tots els públics.

Dijous 30 de desembre

D’11 a 13 h i de 16 a 18 h
Espai Gran Centre
PHOTOCALL NADALENC
Vine a fer-te una fotografia 
divertida amb tots els 
complements nadalencs i 
endur-te-la a casa!
Exceptuant el 24 i 31 de desembre.

Del 23 desembre al 5 gener
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22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 i 
31 de desembre, i els dies 

2, 3, 4 i 5 de gener.

D’11 a 14 h i de 16.30 
a 20.30 h

Trenet de Nadal 

En aquesta ocasió l’alumnat del Programa de Formació i Inserció d’Auxiliar de vivers i 
jardins de la Fundació Barberà Promoció s’han encarregat del guarniment del 
Trenet de Nadal.

Al Nadal, Recicla!!! 
Us demanem la vostra col·laboració

 per tal de realitzar una bona gestió de residus. 

La ciutadania també pot dipositar tant els arbres de Nadal 
com els embalatges a la Deixalleria Municipal. 

L'horari és dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 16 a 19.15 h. 
Dissabtes de 10 a 13.45 h i de 16 a 19.15 h 

i diumenges de 10 a 13.45 h (festius tancats). 

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

ENVASOS

ORGÀNIC

RESTA

VIDRE

PAPER
CARTRÓ
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Fires de Nadal 
Plaça de la Vila

Caps del setmana de l’11 i 12 de desembre i 
18 i 19 de desembre en horari d’11 a 20 h

MERCAT DE NADAL
Amb parades d’artesania, alimentació i restauració.

11 i 12 de desembre

Vine a fer-te una fotografia nadalenca al photocall nadalenc. 
Horari d’11.30 a 13.30 i de 17 a 20 h.

Dissabte 11
11.30 h Plaça de la Vila
Els gats “Liatroques” 
12.30 h Plaça de la Vila i Passeig Doctor Moragas
Els soldadets
18 h Plaça de la Vila i Passeig Doctor Moragas
Els soldadets
19.30 h Plaça de la Vila
Els ossos polars

Diumenge 12
11.30 h Plaça de la Vila
Els gats “Liatroques” 
12.30 h Plaça de la Vila i Passeig Doctor Moragas
Els soldadets
17.30 h Plaça de la Vila i Passeig Doctor Moragas
Els soldadets
19 h Plaça de la Vila
Els ossos polars

18 i 19 de desembre

Ambientació musical.
Vine a jugar. Amb els jocs gegants de la Fira de Nadal de Barberà del Vallès!

Dissabte 18
Plaça de la Vila
11.30 h Follets de Nadal 
13 h L’alquimista dels Pirineus i el perfumer 
17 h Espectacle itinerant
Tió, Tió ... Bon cop de bastó!!! 
17.30 h Follets del Bosc
19.30 h L’alquimista dels Pirineus i el perfumer

Diumenge 19
Plaça de la Vila
11.30 h Follets de Nadal 
13 h L’alquimista dels Pirineus i el perfumer 
17 h Follets del Bosc
18.30 h L’alquimista dels Pirineus 
i el perfumer
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IEM ELISA BADIA GENER 2022 
Benvolgudes i benvolguts,
Un any més arriba a Barberà el parc de Nadal Barbamec a la IEM Elisa Badia (Ronda de l'Est s/n) que 
ofereix a tots els infants un seguit d'activitats lúdiques i recreatives durant aquests dies de vacances 
nadalenques.

Al Barbamec, es podrà accedir mitjançant una entrada gratuïta,
 que es podrà recollir anticipadament al punt d'informació que 

estarà a la IEM Elisa Badia el dia 30 de desembre de 2021, 
en horari de 10.00 a 13.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores 

i el 2 de gener de 10.00 a 13.00 hores.

Les entrades que no s'hagin repartit anticipadament, es podran recollir els 
dies de funcionament del parc de Nadal fins a esgotar existències

Sessions
Dia 2 de gener de 2022

Sessió 1: 17.00 a 18.30 h
Sessió 2: 19.00 a 20.30 h

Dia 3 de gener de 2022
Sessió 3: 10.00 a 11.30 h
Sessió 4: 12.00 a 13.30 h
Sessió 5: 17.00 a 18.30 h
Sessió 6: 19.00 a 20.30 h

Dia 4 de gener de 2022
Sessió 7: 10.00 a 11.30 h
Sessió 8: 12.00 a 13.30 h
Sessió 9: 17.00 a 18.30 h

Sessió 10: 19.00 a 20.30 h

Dia 5 de gener de 2022
Sessió 11: 10.00 a 11.30 h
Sessió 12: 12.00 a 13.30 h

Parc de Nadal

Informació i Normes
•  Per recollir les entrades

• Persones adultes: Presentant el DNI un màxim de tres 
infants (fins a 13 anys) i una persona adulta.

• A partir de 14 anys presentant el DNI i un telèfon de 
contacte del pare, mare o tutor/a legal, una entrada 
individual.

• Aquesta entrada dona dret a accedir a la data i la franja 
horària que s'hi especifica.  

• Als infants menors de 13 anys és obligatori l'accés i l'estada 
al Barbamec amb una persona adulta.

•  Només es permetrà l’accés al Barbamec amb la presentació 
de l'entrada.

•  No es podrà accedir al Barbamec amb animals domèstics de 
cap mena exceptuant els gossos pigall.

•  No es podrà accedir al Barbamec amb vehicles d'oci, com 
bicicletes, patins i similars.

•  No es pot fumar dintre del recinte.
•  L’organització es reserva el dret d’alterar i/o modificar la 

programació d’activitats, així com el de tancar alguna 
instal·lació per criteris tècnics o meteorològics. 

Mesures de seguretat i prevenció als espais de 
representació Covid-19. 
•  És obligatori l'ús de mascareta i portar-la de casa. 
•  A l'entrada hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic 

per rentar-se les mans. 
•  L’accés i desallotjament dels espais es farà de manera 

esglaonada, i caldrà seguir sempre les senyalitzacions
i indicacions del personal d’organització. 

•  Es recomana l’arribada als espais de representació amb 
temps suficient per facilitar l’entrada esglaonada a la sala. 

•  No es permetrà l'accés a persones amb símptomes de 
Covid-19. 
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Carter Reial
Torre d’en Gorgs

Hola famílies!!!!  

Aquest any els personatges màgics al servei de 
Ses Majestats els Mags d’Orient, amb el Carter Reial, 
el patge Gagà i en Palet, instal·laran l’Oficina de 
Missatgeria Màgica. Un espai meravellós on podreu 
registrar les vostres cartes i dipositar-les a les 
bústies dels desitjos extraordinaris.

També tindreu l’opció de participar al taller de fanalets 
on coneixereu a la Cartolina i en Gomet i podreu crear 
i decorar els fanalets que il·luminaran el recorregut 
de la cavalcada dels Mags d’Orient.

Un espai màgic que podreu visitar gratuïtament 
del 2 al 5 de gener de 2022.

Noies i nois, rebeu la nostra estima i demanar-vos 
que sigueu feliços, ens veiem aviat!!!!

Salutacions,
Ses Majestats Els Mags d’Orient

Condicions i normes
1. No es podrà accedir a l’espai de representació amb:
 • Animals domèstics de cap mena 
 exceptuant els gossos pigall.
 • Vehicles d’oci com bicicletes, patins i 
 similars.
 • Menjar, beguda i qualsevol objecte que  
 l’organització consideri perillós.
2. No es pot fumar dintre del recinte.
3. L’organització es reserva el dret d’admissió. Les 
persones usuàries es comprometen a complir els 
requisits i les condicions de seguretat del recinte.
4. L’organització no es farà responsable de les 
pèrdues, robatoris, deterioraments, danys o 
perjudicis causats al públic o als seus objectes 
personals durant l’estada al recinte.
5. L’organització es reserva el dret d’alterar i/o 
modificar la programació d’activitats, així com el de 
tancar alguna instal·lació per criteris tècnics o 
meteorològics. 

Mesures de seguretat i prevenció a l’espai de 
representació Covid-19
• És obligatori l’ús de mascareta i portar-la de casa.
• A l’espai hi haurà diversos punts amb dispensadors 
de gel hidroalcohòlic per rentar-se les mans.
• S’ha de mantenir la distància de seguretat entre 
grups d’un metre i mig tant a l’accés com a l’espai de 
representació.
• L’accés i desallotjament dels espais es farà de 
manera esglaonada, i caldrà seguir sempre les 
senyalitzacions i indicacions del personal d’organització.
• No es permetrà l’accés a persones amb símptomes 
de Covid-19.

Oficina de Missatgeria Màgica
Torre d’en Gorgs
c/ Torre d’en Gorgs, 40
Telèfon: 937 192 837

Dies i horaris de l’activitat
 • Dia 2 de 17 a 21 h
 • Dies 3 i 4 de 10 a 14 h i de 17 a 21 h
 • Dia 5 de 10 a 14 h

 Accés a l’Oficina de Missatgeria Màgica
• A l’Oficina de Missatgeria Màgica s’accedirà 
per estricte ordre d’arribada del públic a 
l’activitat. L’activitat està planificada per 
acollir quatre grups alhora. 
Cada grup serà d’un màxim de sis persones.

• No es permetrà l’entrada a l’espai de 
representació un cop començada l’activitat.   

• Els infants menors de tretze anys és obligatori 
l’accés i l’estada amb una persona adulta.

Us informen que l’espai de representació té un 
aforament limitat a l’horari de l’activitat 
(En funció de la cua es restringirà l’accés).



Cavalcada de Reis d’Orient
17 h
ARRIBADA DE 
SES MAJESTATS
Els Reis d’Orient arribaran a 
l’estació de Renfe de Barberà.

18 h
TRADICIONAL CAVALCADA
Desfilada de carrosses pels 
carrers de la ciutat, on els Reis 
d’Orient i el seu seguici de 
patges saludaran a totes les 
veïnes i veïns de la ciutat.
Sortida del carrer 
Doctor Fleming.

Dimecres 5 de gener

Recorregut

Plaça de la Pau, c. de Nàpols, via Sant Oleguer, ronda Santa Maria, c. de Juan de la Cierva, c. del Bosc, 
c. de Maria Reverter, c. de Nemesi Valls, ronda de la Indústria, ronda 
de l’Est, av. de la Verge de Montserrat, av. Marquesos de Barberà, 
passeig Doctor Moragas i plaça de la Vila. 

Aproximadament a les 20.30 hores, ARRIBADA DELS REIS 
D’ORIENT a la plaça de la Vila, on l’alcalde lliurarà les claus de la 
ciutat als Reis d’Orient des del balcó de l’Ajuntament.

Tram sense soroll: Ronda de Santa Maria
Amb la finalitat de fer de Barberà del Vallès una ciutat més inclusiva, s’ha programat que al recorregut de la Ca-
valcada, a la Ronda de Santa Maria, entre via Sant Oleguer i el carrer Juan de la Cierva, es dugui a terme sense 
soroll, amb especial sensibilitat cap a les persones amb transtorns de l’espectre autista o amb dificultats per 
gestionar els ambients sorollosos.

Protocols i recomanacions per gaudir de la cavalcada dels Reis d’Orient

Us informem que, per aquesta activitat, la ciutadania ha d’adoptar unes mesures preventives de seguretat i 
sanitàries, necessàries i justificades, donat que encara estem en un context de transmissió comunitària del 
brot epidèmic de la pandèmia de la Covid-19, i són les següents:

• La cavalcada i l’acte final a la plaça de la Vila es realitzaran sense el repartiment de caramels per evitar  
les interaccions incontrolades.

• Eviteu les aglomeracions i concentracions. 

• Fixeu un punt de visualització de l’activitat en el vostre barri.

• La mascareta al carrer és obligatòria si no podeu mantenir les distàncies físiques de seguretat i de 
protecció, tant individuals com col·lectives.

Si aneu en grup nombrós, recomanem que siguin bombolles socials estructurades o de convivència estables.



Val x tu, Val x Barberà
Per les teves compres de Nadal

Més de 150 establiments i empreses de Barberà 
del Vallès estan adherides a la iniciativa, 
facilitant a la ciutadania barberenca i a les 
persones que s’apropen a la nostra ciutat a fer 
les seves compres, una oferta molt variada.

Entre les empreses adherides, hi ha des 
d’establiments més tradicionals de productes 
d’alimentació, fins a serveis de perruqueria i 
estètica, passant per botigues de roba i 
sabateries, però també serveis de gestoria i res-
tauració. Un ventall ampli i divers que mostra el 
pols del teixit comercial local barberenc. 

Els vals de consum es poden obtenir a través de 
la plataforma web 

https://barbera.bonoconsumo.es/ca/.
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Guarniment Balconades 
de l’Ajuntament

Aquest Nadal, i per setè any consecutiu, l’alumnat del Programa de Formació i Inserció d’Auxiliar de vivers 
i jardins de la Fundació Barberà Promoció s’ha encarregat de realitzar el guarniment de les balconades 
de l’Ajuntament.
Aquest projecte es realitza emprant la metodologia d’aprenentatge-servei, a través del qual l’alumnat 
millora els seus aprenentatges referents a coneixements i continguts de jardineria a més de desenvolu-
par les seves capacitats, destreses i actituds i ho fan alhora que actuen com a membres de la comunitat 
compromesos amb el municipi.
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