
Proposta 2020-2021
Lloguer d’espais i patrocinis
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www.firadenadalportvell.com

El Port Vell acollirà la 2ª Fira de Nadal 2020. 
El nou punt de trobada nadalenc a Barcelona 
on les famílies i els visitants (més de 2,5 milions 
l’any passat) gaudeixen de sensacions, activitats, 
gastronomia, música i noves experiències. 

15.000 m2, des del Portal de la Pau fins el final 
del Passeig de Joan de Borbó, amb l’objectiu de 
convertir-se en una de les fires nadalenques 
europees de referència: pessebre aquàtic, mapping 
i espectacle de llums, arbre de Nadal i nòria més 
alta d’Espanya (65 m.), exposició i venda d’obsequis, 
amplia oferta gastronòmica, espectacles gratuïts, 
activitats tematitzades, circ i atraccions per infants 
i joves.

Gaudeix del 
Nadal al Port   
Vell de  
Barcelona.

Accés  
gratuït
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www.firadenadalportvell.com

2.500.000  
Visitants
Fira Nadal 2019
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37 Espectacles 
i música
Fira Nadal 2019
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Varietat de
expositors
Fira Nadal 2019
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Activitats
per a infants  
i joves
Fira Nadal 2019
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www.firadenadalportvell.com
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FIRA DE NADAL

ATR
ACCIO

NS

La localització ideal
La ubicació en el centre de Barcelona  
del Port Vell fa que sigui l’escenari perfecte 
per acollir amb gran èxit la Fira de Nadal 
de 2020.

El Port Vell és un espai emblemàtic  
de referència pels barcelonins i  
els visitants.

La primera edició de la Fira de Nadal  
del Port Vell va tancar les seves portes  
el passat 5 de gener amb més de 2,5 milions 
de visitants, tal com es desprèn  
de les dades anònimes obtingudes a
través del sistema de gestió de Big Data  
del Port Vell. El mercat nadalenc va superar, 
així, en un milió de persones l’estimació 
inicial d’1,5 milions de visitants  
i es confirma com un nou pol d’atracció  
del Nadal a Barcelona.

Un espai atractiu i diferent dins  
de Barcelona, envoltat de vaixells,  
de color i olor de mar.
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Moll de 
la Fusta

Passeig
Joan de 
Borbó
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Portal de la Pau i Moll de la Fusta

Passeig Joan de Borbó ATRACCIONS
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Dies i horaris  
2a Fira de Nadal 2020

11h a 23 h

Dies Fira de Nadal:
03 de desembre al 6 de gener

17h a 23 h

25 desembre-obert de 16h a 23h
01 gener-obert de 15h a 23h
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RENTAR-SE LES MANS
Renteu-vos les mans amb la solució 

hidroalcohòlica que trobareu a 
l'entrada de la Fira de Nadal

ESTRIS MENJAR
No compartir menjar ni estris 

amb altres persones

DISTÀNCIA DE SEGURETAT
Evitar el contacte, mantenir distància 

de seguretata de 1,5 m en tot moment

TOS I ESTORNUTS
Cobrir-se el nas i la boca amb 

el colze o un mocador d’un sol ús

MASCARETES
Obligatori l'ús de mascaretes per a 

persones que no puguin mantindre la 
distància de seguretat 1,5 metres

1,5 m

Protocol de prevenció Covid 19
S’aplicaran les normes de seguretat marcades pel Govern i departament de salut que estiguin vigents

a les dates de la Fira de Nadal. La Fira de Nadal serà de lliure accés delimitada per tanques
amb control de seguretat.
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A qui ens adrecem?
Proposem un nou punt de trobada nadalenc a Barcelona, per a tots els públics. 

Públic que visita les fires de Nadal  
a l’aire lliure amb casetes de 

productes típics, activitats, música  
i gastronomia.

Visitants i turistes que visiten un dels 
punts d’interès turístic de Barcelona.

Famílies amb nens que volen gaudir 
dels tallers, zones infantils i activitats 

típiques de l’època nadalenca.
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Grans marques

Gastronomia

Artesania

Grans marques amb 
esperit nadalenc.

Espais i casetes de fusta 
de lloguer per a promoure: 

Restauradors de l’àrea  
de Barcelona amb propostes 
diferents.

Apostem per la producció 
artesanal nacional i local.

Qui participa   
a la Fira 
de Nadal?
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Què oferim?
01.



Casetes de Fusta 
tematitzades de 
Nadal
Casetes de fusta decorades amb llums i verd 
per a donar calidesa i ambient nadalenc a tot 
el conjunt de parades. 

Mida estàndard:
Casetes de fusta (3x2m) dins d’un espai 
(3x3m) mantenint una coherència en tot el 
conjunt.

Mida rectangular:
Casetes de fusta de 6x2m, 8x2m, 12x2m...

Opcional: 
Lloguer d’espai lliure sense caseta per 
a personalitzar 100% el teu estand 
amb motius nadalencs.
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Activitats  
i espectacles.

02.



La Fira es complementarà amb diferents zones d’oci familiar.  
Amb un carrusel vintage, el trenet de Nadal i altres atraccions infantils  

com les de la primera edició. Aquest any també instal·larem noves atraccions 
 com un bosc urbà i/o una pista d’esquí de fons.

Zones d’activitats
19
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Espectacles 
Durant el període de celebració de la 2a Fira de Nadal tindrán lloc espectacles 

culturals que dinamitzaran i ambientaran l’espai. Entitats culturals, escoles, 
associacions i empreses, sobretot del territori, podran participar activament.

21
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La Fira és també 
un punt de trobada 
i d’unió de les entitats  
i escoles dels barris

Balls de Saló per la Marató Tv3
Choir de l’Escola de Músics
Combos de l’Escola de Músics
Combos de l’Escola Palau
Combos de l’Espai Sona
Combos del Taller de Músics
Concert grups vocals de l’Espai Sona
Concert Sirenes de l’Escola de Músics
Cor del Taller de Músics
Coral i orquestra de Xamfrà
Country per la Marató Tv3
Delia Quartet del Liceu
El laboratori de la platja dels Amics 
del Centre de la Platja
Eva Cabanes & Marc Bernard,
Gospel Sentits del Liceu
Grup de cambra de Xamfrà
Iglú de l’Espai Sona
La Fada del Mar, Percusió corporal 
de la Lu Arroyo
Patio Editorial
Raval’s Band de l’Escola de Músics
Riborquestra de Xamfrà
Rock per la Marató Tv3
Sant Silvestre Dance del Club de 
Natació Barcelona
Sara Campillo, solista
Sara Carbonell, solista
Taller de Músics
Taller de surf del Club Natació Barcelona
Taller d’Ergometres del Reial Club 
Maritim de Barcelona
Taller familiar de l’Escola de Músics
Wasabin de l’Espai Sona
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Escenari i Pantalla LED
Instal·lació d’un escenari Layher de 12x8x1,50 m. amb una pantalla de leds de 8x4,5 m. aprox.  

com a backdrop per a poder promocionar spots i espectacles en directe.
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Les llums de Nadal  
del Port Vell

03.



Omplirem 
de llum i color 
el Moll de la 
Fusta 
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Arbre gegant 
de 31 m 
d’altura 
Gaudeix de diferents espectacles 
de música i llum en l’arbre de nadal 
transitable de 31 metres d’altura.
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Pòrtic de  
benvinguda 
d’ entrada  
a la Fira
La benvinguda estarà dissenyada 
per a rebre als nostres visitants.
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Un pessebre 
a l’aigua
La tradició i la modernitat 
convertiran les aigües del Port Vell
en el plató perfecte per a la 
representació del naixement.
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Nòria de 65 m 
d’alçada 
la més alta 
del pais 
A la roda de fira es realitzarà un 
“mapping” i també podràs gaudir 
d’unes insòlites vistes del 
front marítim.
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Atraccions  
al Passeig  
Joan de  
Borbó
Activitats familiars i per als joves 
típiques de les Fires itinerants 
donaran vida al barri
i al moll de la Barceloneta.
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Vols exposar?
Aquí trobaràs totes les opcions que tenim 

perquè formis part de la Fira de Nadal

04.
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Opció A 
Caseta simple
Mides: 3×2 metres (6m2).

Caseta entremig de casetes: 
Obertura frontal amb taulell i contrafinestra 
basculant per atendre, amb sistema 
hidràulic i forrellat.

Casetes de les puntes: obertura frontal 
i una obertura lateral amb taulell.

• Porta de fusta massissa amb forrellat  
a la part posterior. 

• Terra de fusta.
• Quadre elèctric amb diferencial 

de 5.000 Wats* 
• 3 endolls.
• Fluorescent d’1,2m.
• 2 Prestatges regulables en alçada 

a la part posterior 1,12×3m.

9.100€ Caseta obertura frontal.  

11.050€ Caseta obertura frontal i una lateral

S’ha d’afegir el 21% d’IVA.
*Si se supera el voltatge contractat, s’haurà d’abonar la diferència.
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Opció B 
Caseta doble
Mides: 6×2 metres (12m2).

Caseta entremig de casetes: 
2 obertures frontals amb taulell  
i contrafinestra basculant per atendre,  
amb sistema hidràulic i forrellat.

Casetes de les puntes: obertura frontal i una 
obertura lateral amb taulell. 

• 2 portes de fusta massissa amb forrellat  
a la part posterior. 

• Terra de fusta.
• 2 quadres elèctrics amb diferencial de 

10.000 Wats* 
• 3 endolls per cada quadre. 
• 2 fluorescents d’1,2m.
• 4 prestatges regulables en alçada  

a la part posterior 1,12×3m.

15.600€ Caseta obertura frontal.

18.200€ Caseta obertura frontal i una lateral 

 
S’ha d’afegir el 21% d’IVA.
*Si se supera el voltatge contractat, s’haurà d’abonar la diferència.
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Opció C 
Caseta compartida
Si ets artesà o petit comerciant, pots optar  
per compartir una caseta de fusta. 
 
Tindràs la teva propia entrada i la teva propia 
finestra basculant al davant. 
 
Pels costats tindràs altres petits comerciants  
i us podeu separar l’espai amb prestatges 
o palets.

El comerciant que tingui la zona de les puntes 
de la gran caseta allargada, podrà elevar també 
la finestra lateral. 

5.850€ Espai central de 3 x 2 m

7.150€ Espai cantonera de 3 x 2 m

S’ha d’afegir el 21% d’IVA.

*Si se supera el voltatge contractat, s’haurà d’abonar la diferència.
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Opció D 
Espai lliure
Espai lliure per disseny stand personalitzat 
amb motius nadalencs.

Connexió d’electricitat amb un quadre elèctric 
fins a 5.000 Wats*.  

de 6m2 a 20m2        65€/m2 per dia. 
de 21m2 a 50m2      60€/m2 per dia. 
de 51m2  i més         50€/m2 per dia.
Temps mínim de contractació 7 dies. 

S’ha d’afegir el 21% d’IVA.
*Si se supera el voltatge contractat, s’haurà d’abonar la diferència.
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Vols patrocinar?
Opcions de col·laboració amb la Fira de Nadal 

per tal de donar visibilitat a la teva entitat,
marca, empresa o projecte

05.
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Patrocini 
Esquí de fons
Pensat tant per a nens/es i famílies com pels 
amants de l’esquí i les emocions.

• El tancat portarà la gràfica i el logotip de 
l’empresa patrocinadora.

• Quan s’anunciï l’activitat a la pantalla 
de Leds també s’indicarà que és una 
activitat patrocinada per (nom de la 
marca) i emissió spot de la marca.

• Logo de la marca en la columna lateral i 
al faldó de l’escenari. 

• Emissió d’un spot de la marca dins del 
bloc d’anuncis varies vegades al dia. 

• Sampling del producte per hostesses de 
la marca en l’espai d’activitat específica 
(no es permet sampling de begudes 
alcohòliques ni tabac ni jocs d’atzar).

• Presència a les Xarxes Socials i a la web 
de la Fira de Nadal. 

• Inclosa caseta 3x2 m2.

Preu: 65.000€
S’ha d’afegir el 21% d’IVA.
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Patrocini 
Rocòdrom 
amb tirolina
Pensat tant per a nens/es i famílies com pels 
amants de l’escalada i les emocions.

• El tancat portarà la gràfica i el logotip de 
l’empresa patrocinadora.

• Quan s’anunciï l’activitat a la pantalla 
de Leds també s’indicarà que és una 
activitat patrocinada per (nom de la 
marca) i emissió spot de la marca.

• Logo de la marca en la columna lateral i 
al faldó de l’escenari. 

• Emissió d’un spot de la marca dins del 
bloc d’anuncis varies vegades al dia. 

• Sampling del producte per hostesses de 
la marca en l’espai d’activitat específica 
(no es permet sampling de begudes 
alcohòliques ni tabac ni jocs d’atzar).

• Presència a les Xarxes Socials i a la web 
de la Fira de Nadal. 

• Inclosa caseta 3x2 m2.

Preu: 65.000€
S’ha d’afegir el 21% d’IVA.
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Patrocini 
Bosc Urbà
Pensat tant per a nens/es i famílies com pels 
amants dels reptes físics i les emocions.

• El tancat portarà la gràfica i el logotip de 
l’empresa patrocinadora.

• Quan s’anunciï l’activitat a la pantalla de 
Leds també s’indicarà que és una activitat 
patrocinada per (nom de la marca) i emissió 
spot de la marca.

• Logo de la marca en la columna lateral i al 
faldó de l’escenari. 

• Emissió d’un spot de la marca dins del bloc 
d’anuncis varies vegades al dia. 

• Sampling del producte per hostesses de la 
marca en l’espai d’activitat específica (no es 
permet sampling de begudes alcohòliques ni 
tabac ni jocs d’atzar).

• Presència a les Xarxes Socials i a la web de la 
Fira de Nadal. 

• Inclosa caseta 3x2 m2.

 

Preu: 65.000€
S’ha d’afegir el 21% d’IVA.

 

45



Spot a 
pantalla
LED.Emissió d’un spot de 20 segons 
(aprox.) dins del bloc d’anunciants 
diverses vegades al dia mentre la 
Fira sigui oberta.

Mínim 10 spots diaris x 30 dies

Preu: 4.000€
 
S’ha d’afegir el 21% d’IVA.
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Patrocini  
espectacless.
• Logo i spot del patrocinador 

en els anuncis dels espectacles.

• Corpori del logo durant 
l’espectacle en un lloc visible 
a sota de l’escenari si no hi cap 
a dalt. (Facilitat per la marca).

• Sampling de producte per 
hostesses de la marca després 
de l’espectacle patrocinat 
(no es permet el sampling de  
begudes alcohòliques ni tabac 
ni jocs d’atzar).

Preu: 19.500€
 
S’ha d’afegir el 21% d’IVA.
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Patrocini  
Arbre de Nadal
il·luminat

Patrocini exclusiu: 260.000€
Co-patrocini*: 65.000€ 
 
El patrocini inclou: 
a) La emissió del logotip de la marca a l’arbre:  
1. Logo marca. 
2. Logo Port Vell 
3. Espectacle llums i música de l’arbre.  

b) La lona que envolta el perímetre de l‘arbre 
també pot anar marcada amb el logotip de la 
marca juntament amb el del Port. 

c) Emissió video de la marca a la pantalla de 
LEDS de l’escenari. ( Emissió 10 vegades al 
dia, horaris a determinar segons escaleta de 
l’escenari.)

e) Inclou caseta 3x2 m2. 

S’ha d’afegir el 21% d’IVA.

*Es respectarà la exclusivitat de sector.
El Co-patrocini no es podrà confirmar fins que no el 
contracti un mínim de 4 anunciants.
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Especificacions 
marca en l’arbre

LOGO

Incloure la projecció del logo del patrocinador 
als dos cantons de l’arbre a 15 metres d’alçada.
 
*La mida del logo a l’arbre ha de ser  
màxim d’1,5 x 1 metres.

Cada hora, durant 20 segons, emissió d’un vídeo 
gràfic personalitzat de la marca per tot l’arbre.

15
m

30
m

Vídeo personalitzat:

Projecció als dos cantons:
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Patrocini  
Mapping  
nòria

Patrocini exclusiu: 175.000€
Co-patrocini*: 43.750€  
 

El patrocini inclou: 
Logo de l’empresa patrocinadora, fixe o en 
moviment, juntament amb una frase tipus 
BONES FESTES o BON NADAL BARCELONA, 
durant tota l’estona que la pantalla estigui 
encesa. Excepte durant l’espectacle de llum, 
que a l’acabar, torna a aparèixer el logo de 
l’empresa/s patrocinadora i el spot de producte 
o marca.

Inclou caseta 3x2 m2. 

 
S’ha d’afegir el 21% d’IVA.
*Es respectarà la exclusivitat de sector.
El Co-patrocini no es podrà confirmar fins que no el 
contracti un mínim de 4 anunciants 
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La Fira de Nadal està pensada per a que  
les famílies passin el dia envoltats d’activitats  
i espectacles en zones on també hi haurà  
gastronomia i venda d’objectes de regal.

Les marques patrocinaran espectacles  
i les zones d’activitats per tal que nens  
i joves hi puguin accedir de forma gratuïta.  
Per a impactar al públic familiar, l’experiència  
que farà viure la marca als visitants, generarà 
l’engagement per fidelitzar i crear imatge  
de marca: una oportunitat única per associar  
la marca amb l’esdeveniment i els moments 
d’oci i felicitat del públic.

Branding  
marques
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Participació Participació Participació Participació Participació Participació
Pla de contraprestacions  

Patrocinadors 2020

des de des de des de des de des de des de

1.500€ 10.000€ 20.000€ 50.000€ 65.000€ 200.000€

                                                                                                                                PRESÈNCIA DEL LOGOTIP DEL PATROCINADOR

si si si si si Logo en el faldó de l’escenari amb els altres patrocinadors. 

si si si Logo en columnes laterals de l’escenari amb els altres patrocinadors. 

si si si si si si Emissió dels spot del patrocinador varies vegades al dia dins del bloc d’anunciants. 

si si si si si si Posicionament de marca amb els valors de la Fira de Nadal del Port Vell de BCN.

si si si Logo en mupis digitales Clear Channel del Port Vell

ÀRBRE DE NADAL IL·LUMINAT

si  Logo a l’ Àrbre de Nadal

si si Sampling de producte per hostesses de la marca en l’espai d’activitat específica  
(no es permet el sampling begudes alcohòliques ni tabac ni jocs d’atzar).

si Co-patrocini de l’arbre de Nadal

MAPPING NÒRIA

si Mapping a la gran roda de fira (nòria), 30 metres de diàmetre.

si Co-pratrocini mapping
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Participació Participació Participació Participació Participació Participació Pla de contraprestacions  
Patrocinadors 2020

des de des de des de des de des de des de 

1.500€ 10.000€ 20.000€ 50.000€ 65.000€ 200.000€

                                                                                                                                                    ACTIVITATS PATROCINADES

si Tanques amb la gràfica de la marca.

si Sampling de producte per hostesses de la marca en l’espai d’activitat específica (no es permet el 
sampling begudes alcohòliques ni tabac ni jocs d’atzar).

si Logo i spot del patrocinador en els anuncis de l’activitat o activitats.

                                                                                                                                                    ESPECTACLES PATROCINATS

si Sampling de producte per hostesses de la marca després de l’espectacle.(no es permet el 
sampling de begudes alcohòliques ni tabac ni jocs d’atzar).

si Logo i spot del patrocinador en els anuncis dels espectacles. 

si Corpori del logo durant l’espectacle. (Facilitat per la marca).
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Participació Participació Participació Participació Participació Participació Pla de contraprestacions  
Patrocinadors 2020

des de des de des de des de des de des de

1.500€ 10.000€ 20.000€ 50.000€ 65.000€ 200.000€

                                                                                                                          PRESÈNCIA A LA WEB DE LA FIRA DE NADAL

si si si si si si Logo a la web segons categoria de patrocinador.

si si si si si si Link d’enllaç a la web del patrocinador.

si si Imatges de l’espectacle o zona d’activitats patrocinades a la web.

si si Vídeo de l'espectacle o zona d'activitats patrocinades a la web. 

                                                                                                                            PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS  

si si si si si Destacats a les Xarxes socials de la Fira: Instagram, Facebook i Youtube.

si si si si si si Mencions dels Perfils dels patrocinadors.

si si si si si Imatges i vídeos on aparegui el logo del patrocinador.
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Participació Participació Participació Participació Participació Participació Pla de contraprestacions  
Patrocinadors 2020

des de des de des de des de des de des de 

1.500€ 10.000€ 20.000€ 50.000€ 65.000€ 200.000€

                                                                                                                            CONTRAPRESTACIONS ESPECÍFIQUES

si si si si 1 hora a la setmana a l’escenari per a una activitat de marca que tingui caire nadalenc i sigui 
d’interès familiar.

si si si si Entrades a la roda de fira (Nòria) per a sorteig d’empleats o clients VIP del patrocinador.

si si si si Entrades al Carrusel Vintage per a sorteig d’empleats o clients VIP 
del patrocinador.

Fira de Nada Port Vell valorarà altres propostes de contraprestació en matèria de visibilitat que puguin suggerir els patrocinadors.
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Primer 50% en enviar la sol·licitud de participació.

Segon 50% fins a 1 mes previ a la celebració de l’esdeveniment. 

Compte corrent BBVA
IBAN: ES33 0182 1517 8502 0154 2222
 
Enviar justificant de pagament a diana@dortoka.com

Si s’incompleixen aquestes condicions, es perdrà qualsevol dret sobre la 
reserva de l’espai assignat i el 50% corresponent al 1er pagament.

Totes les empreses assistents a la fira hauran de complir la normativa 
de riscos laborals i les empreses de restauració i alimentació hauran de 
tenir l’acreditació de manipuladors d’aliments.
Es permeten planxes i forns elèctrics.  
No es podrà utilitzar cuines de gas.
En signar la sol·licitud s’accepten les normes de participació 
(Full de sol·licitud + normes de participació + reglament de la Fira de 
Nadal) 

Els preus indicats al dossier no inclouen el 21% d’IVA.

Seguretat 24 hores x 30 dies.

Mètode de pagament. 
Transferència bancaria.
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Clipping.
Premsa i tv
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El litoral s’il·lumina 
Les festes de Nadal a Barcelona aquest any tenen 
una novetat, una nòria gegant amb vistes al li-
toral. L’atracció és un dels reclams de la Fira de 
Nadal del Port Vell, una zona on els visitants po-
den gaudir fins al 5 de gener d’un carrusel clàs-
sic, de les tradicionals casetes de fusta, d’una zo-
na gastronòmica i d’altres activitats.

18-12-2019 

Mirades

Foto: Cristina Calderer
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LaFira deNadal del Port Vell, inaugurada
el dia 7, ja s’acosta almilió de visitants
BARCELONAw La novetat
d’aquestes festes a Barcelona, la
Fira de Nadal del Port Vell, ha
arrencat amb gran força. Inau-
gurada el dia 7, ja ha rebut gaire-
bé unmilió de visitants, segons
les dades obtingudes mitjançant
el sistema de gestió de big data
del Port Vell. La fira de Nadal,
que estarà oberta fins al 5 de
gener, va aplegar més de 130.000
persones el dia de la inauguració
i dissabte va assolir el màxim de
visitants, ambmés de 140.000
persones. L’èxit d’aquesta inicia-
tiva ha estat molt ben acollit pel

consell d’administració del port
de Barcelona, que en la reunió
d’ahir, entre altres decisions, va
aprovar el projecte de recupera-
ció, reforma i millora del Club
Natació Barcelona. L’entitat farà
una inversió de més d’11,4 mili-
ons d’euros per modernitzar les
instal·lacions i recuperar la pisci-
na històrica. Les obres, que in-
clouen la construcció d’una nova
piscina, tenen un termini d’exe-
cució de tres anys. L’acord in-
clou la pròrroga de la concessió
al club fins al 31 de desembre del
2036. / Redacció

PORT DE BARCELONA

La nòria, l’arbre i els llums, atraccions de la fira del Port Vell
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TELEVISIÓ

Data Titular/Mitjà

07/12/19 BARCELONA TV ( LOCAL BARCELONA ) - BTV NOTICIES VESPRE - 20:01h - 00:02:57
#SOCIEDAD. CATALUÑA. REPASO DE LA INAUGURACION DE LA NUEVA 'FIRA DE NADAL DEL PORT VELL', EN
BARCELONA', CELEBRACION QUE COINSIDE CON EL 150 ANIVERSARIO DEL PUERTO. CONEXION EN DIRECTO
DESDE EL MOLL DE LA FUSTA. DECLARACIONES DE CARLUS PADRISSA, LA FURA DELS BAUS; CIUDADANOS
ANONIMOS.

07/12/19 BARCELONA TV ( LOCAL BARCELONA ) - BTV NOTICIES VESPRE - 20:01h - 00:02:57
#SOCIEDAD. CATALUÑA. REPASO DE LA INAUGURACION DE LA NUEVA 'FIRA DE NADAL DEL PORT VELL', EN
BARCELONA', CELEBRACION QUE COINSIDE CON EL 150 ANIVERSARIO DEL PUERTO. CONEXION EN DIRECTO
DESDE EL MOLL DE LA FUSTA. DECLARACIONES DE CARLUS PADRISSA, LA FURA DELS BAUS; CIUDADANOS
ANONIMOS.

08/12/19 TELEVISIO DE CATALUNYA - NOTICIES 3/24 - 06:15h - 00:01:04
#SOCIEDAD. CATALUÑA. EL PORT VELL DE BARCELONA HA HECHO POR PRIMERA VEZ UNA FERIA DE NAVIDAD
QUE CADA DIA HASTA EL CINCO DE ENERO ESTARA EN FUNCIONAMIENTO.  DECLARACIONES DE DIANA
PALOMARES, ORGANIZACION; CIUDADANOS ANONIMOS.

08/12/19 TELEVISIO DE CATALUNYA - NOTICIES 3/24 - 06:15h - 00:01:04
#SOCIEDAD. CATALUÑA. EL PORT VELL DE BARCELONA HA HECHO POR PRIMERA VEZ UNA FERIA DE NAVIDAD
QUE CADA DIA HASTA EL CINCO DE ENERO ESTARA EN FUNCIONAMIENTO.  DECLARACIONES DE DIANA
PALOMARES, ORGANIZACION; CIUDADANOS ANONIMOS.
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Data Titular/Mitjà

08/12/19 TELEVISION ESPAÑOLA 1  - INFORMATIU CAP DE SETMANA MIGDIA - 14:12h - 00:00:43
#CULTURA. CATALUÑA. LAS TRADICIONES DE NAVIDAD SE ENCADENAN EN ESTOS DIAS Y ANOCHE SE HA
REALIZADO UNA NUEVA, LA FURA DELS BAUS HA INAUGURADO LA PRIMERA EDICION DE LA FERIA DE NAVIDAD
DEL PORT VELL DE BARCELONA,

08/12/19 TELEVISION ESPAÑOLA 1  - INFORMATIU CAP DE SETMANA MIGDIA - 14:12h - 00:00:43
#CULTURA. CATALUÑA. LAS TRADICIONES DE NAVIDAD SE ENCADENAN EN ESTOS DIAS Y ANOCHE SE HA
REALIZADO UNA NUEVA, LA FURA DELS BAUS HA INAUGURADO LA PRIMERA EDICION DE LA FERIA DE NAVIDAD
DEL PORT VELL DE BARCELONA,

29/12/19 TELEVISIO DE CATALUNYA - TELENOTICIES CAP DE SETMANA MIGDIA - 15:01h - 00:02:02
#SOCIEDAD. CATALUÑA. BARCELONA.  ESTE AÑO, POR PRIMERA VEZ, BARCELONA TIENE UN MERCADO DE
NAVIDAD AL ESTILO DE MUCHAS OTRAS CIUDADES EUROPEAS. PARADAS DE ARTESANIA, REGALOS Y
ALIMENTACION, ACOMPAÑADAS DE UN PESEBRE FIOTA, Y UN ARBOL DE NAVIDAD Y UNA NORIA GIGANTES.
TODAVIA SE PUEDE VISITAR TODA LA SEMANA. CONEXION EN DIRECTO DESDE EL PORT VELL DE BARCELONA.
DECLARACIONES DE VISITANTES.
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