
5 de desembre 2022 al 6 de gener 2023

Mercat al Moll de la Fusta

Productora:



El Port Vell acollirà Nadal al Port amb el Mercat de 
Nadal al Moll de la Fusta, una de les activitats de 
referència de la ciutat comtal, que ha consolidat al 
Port de Barcelona com un dels punts de trobada del 
recorregut nadalenc on les famílies i els visitants 
gaudiran de sensacions, activitats, gastronomia, 
música i noves experiències. 

El Mercat de Nadal al Moll de la Fusta ha contribuït a 
la represa econòmica, social i cultural de la ciutat i, 
especialment, del districte de Ciutat Vella. 

Més de 500 persones, entre estudiants de música, 
artistes emergents, perfils semi professionals , 
projectes socials i activitats infantils  han omplert 
l’escenari del Nadal al Port i del Mercat de Nadal del 
Moll de la Fusta.

Gaudeix del 
Mercat de Nadal 
del Nadal  
al Port Vell



Les xifres
Mercat de Nadal 
al Moll de la  
Fusta 2021 
2,5 milions de persones han gaudit de 

l’esdeveniment.500 persones a l’escenari.

Durada 31 dies

• Activitats infantils.

• Atraccions

• Participació d’entitats i escoles de barri.

• Espais dedicats a difondre la cultura portuària.

• Col·laboració amb la Comunitat Portuària.

• 3.000 van participar a les visites guiades Open Arms.



Edició 2019
Portal de la Pau



Edició 2021
Moll de la Fusta



MERCAT DE NADAL AL MOLL DE LA FUSTA

El Moll de la Fusta ha esdevingut un 
espai segur on gaudir d’aquestes festes 
al costat del mar, amb la il·luminació, la 
gastronomia, les parades nadalenques  
i totes les activitat pensades per a 
l’ocasió. 

Localització ideal



Casetes

Nòria

Escenari

Taules i cadires

Activitat infantil

Carrusel i trenet

Pista de gel 

Bola i caixa nadal

Barres de begudes

Distribució 
Mercat de Nadal



Dies i horaris  
del Mercat de Nadal 
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Desembre Gener

Dies Mercat de Nadal: 5 de desembre al 6 de gener

11h a 22:30h 



• Artesania

• Activitat infantil

• Gastronomia

• Entitats socials i culturals

• Comunitat portuària i marítima

Qui participa al  
Mercat de Nadal? 







Escenari i pantalla LED
Durant el període de celebració del esdeveniment més de 500 persones, 

entre estudiants de música i artistes emergents, perfils semi professionals i 
participants de projectes socials han omplert l’escenari del Nadal al Port.





Activitat infantil
Espais dedicats als menuts amb activitats destinades a 

difondre la cultura portuària i marítima organitzades en col·laboració  
amb la Comunitat Portuària.



Tallers i activitats
Volem que l’edició 2022/2023 vingui farcida de 

música, esport i d’activitats. 

1. PORT DE BARCELONA (Juga amb grues) 

2. COPA AMÉRICA (Activitats divulgatives) 

3. FEDERACIÓ CATALANA DE VELA (Un mar de jocs) 

4. HUTCHISON BEST (Juga i pinta logística) 

5. ANEL·LIDES (Activitats divulgatives) 

6. CENTRE DE PLATJA (Activitats divulgatives) 

7. ICM -CSIC (Activitats divulgatives) 

8. INSTITUT DE LA NÀUTICA (Diversos tallers) 

9. FACULTAT DE NÀUTICA (Diversos tallers) 

10. VELES PER L’ALZHEIMER (Activitats divulgatives) 

11. REAL CLUB MARÍTIM (Activitats iniciació al rem)

12. FUNDACIÓ NAVEGACIÓ BARCELONA (Activitats 

divulgatives)

13. CLUB NATACIÓ BARCELONA (Activitat dirigides)

Y molt més... 

 

 

 



Port de Barcelona
Activitat Infantil i divulgativa

Activitats divulgatives del Port de Barcelona 

dirigides als nens i nenes, entre les quals es 

troben aprendre a recollir residus de les aigües 

del port o convertir-se en estibadors.



America’s Cup
Activitat divulgativa

Activitats divulgatives amb temàtica  

esportiva i Marítima.



Gaudir  del mar jugant, Un mar de Jocs, on els 

petits de la casa aprenen sobre el mar mentre es 

diverteixen. La proposta, creada en col·laboració 

amb la Federació Catalana de Vela, anima els més 

petits a submergir-se en la màgia del mar d’una 

forma lúdica i didàctica. L’espai fomenta, a més, 

els valors i la cultura del mar, la creativitat i el 

respecte envers el medi ambient.

Tallers infantils

Federació Catalana  
de Vela



Huchison Ports 
Best
Com a part del seu pla de sostenibilitat i amb 

l’objectiu divulgatiu d’augmentar el coneixement 

social de l’activitat portuària, la terminal BEST 

va participar un any més al Nadal al Port al Port 

Vell. En aquesta ocasió, es va fer una rellevància 

especial en la sostenibilitat mediambiental de 

les operacions a la terminal i en la importància 

d’una logística sostenible. En aquesta línia, es va 

organitzar un concurs de dibuix i pintura entre 

els més petits per explicar i difondre aquests 

conceptes.

Activitat divulgativa



Anel·lides 
Anèl·lides, activitat divulgativa on l’objectiu és 

conscienciar a la població sobre la importància de la 

Posidònia, evitar la seva regressió i potenciar la seva 

recuperació. 

Les activitats d’educació en el lleure en el medi 

ambient contribueixen de forma notable al creixement 

de les persones i les entenem com una manera de 

relacionar-se amb l’entorn de manera sostenible. 

Activitats i tallers divulgatius



Centre de Platja
Ecologia, Urbanisme, Infraestructures  
i Mobilitat. 

Tallers, activitat de descoberta de la biodiversitat 
marina, tallers familiars, o projeccions de 
documentals, entre altres, per a tots els públics.  

Activitats i tallers divulgatius



Institut de  
la nàutica
FOTOCALL AMB EMBARCACIÓ: 
Embarcació petita  per a que els nens i nenes pugin i 
s’enportin una foto com record. 
 
TALLER DE NUSOS: 
Els usuaris apendran a fer diferents nusos mariners. 
Amb un petit cap es faran una pulsera amb tancament 
de nus mariner, de record. 
 
MANUALITAT VAIXELL: 
Fabricació d’una petita embarcació. 
 
PUZZLES EDUCATIUS: 
Puzzle gegant amb fusta o petits puzzles on l’usuari 
pot descobrir les diferents parts d’un vaixell.
 
SIMULADOR DE SURF: 
Mitjançan una taula de fusta sobre un suport i un 
sistema de cordes, l’usuari pot experimentar la tècnica 
del surf. 

SIMULACIÓ - TALLER DE SVB I DEA: 
simulació de primers auxilis aplicant maniobres de 
Suport Vital Bàsic i Desfibrilador amb maniquis

Activitats i tallers divulgatius



Facultat de Nàutica
TALLER DE HAND SURF 

Construcció de mini taules de surf.
 
TALLER DE NUÇOS I FILIGRANES NÀUTIQUES

aquesta activitat els assistents poden fer des d’un 

quadre de nusos a un clauer amb pinya de rosa.

Duració: 2 hores 

Capacitat: 10 persones

TALLER DE MANYOPLA DE HAND SURF

En aquesta activitat els assistents dissenyen i 

fabriquen la seva pròpia manyopla de “hand surf”.

Duració: 2 hores 

Capacitat: 8 persones

 
TALLER D’OCEANOGRAFIA CIUTADANA

En aquesta activitat els assistents proven el material 

que utilitzem per prendre mostres de temperatura 

i pressió de l’aigua, mostres de sediments amb una 

draga i mostres de micropàstics amb una xarxa

Duració: 1 hora  

Capacitat: 10 persones 
 
 
 

Activitats divulgatives



ICM-CSIC
Presentació de la Guia participativa marina de 

Barcelonès. 

L’organització ambiental Anèl·lides, juntament amb el 

CSIC i l’Institut de Ciències del Mar, presenta aquest 

document al Nadal al Port. 

 

Un recull d’informació, fotografies i dades sobre la 

fauna i la flora que podem trobar prop de les ciutat 

de Barcelona, Sant Adrià i Badalona. Les persones 

que han fet aquesta guia han col·laborat a conèixer i 

documentar la biodiversitat que tenim més a prop.

Activitat divulgativa



Real Club Marítim 
Barcelona
REM PER LA MARATÓ:

Activitat de rem per a totes les edats.

ARGOMETRES: 

Activitat iniciació al rem.

TALLER INFANTIL:

Activitats i tallers infantils vinculats amb el rem.

Activitats i tallers divulgatius



Veles per l’Alzheimer
Associació sense ànim de lucre dedicada a oferir 

activitats nàutiques gratuïtes a afectats, familiars i 

cuidadors d’Alzheimer

ACTIVITATS NÀUTIQUES 

Contribuir a millorar la qualitat de vida dels afectats, 

familiars, i cuidadors. 
 

Activitats i tallers divulgatius



Fundació 
Navegació 
Barcelona

La Fundació Navegació Barcelona a oferir sortida 

programada durant Nadal amb els vaixells de la 

fundació.

ACTIVITATS NÀUTIQUES DE NENS 

Taller nàutic per nens amb sortides del vaixell. 

Activitat divulgativa i tallers infantils



Club Natació 
Barcelona
113ª Copa Nadal Barcelona 

Nadal al port albergarà la Copa Nadal amb el village i 

les diferents activitats programades per aquest any.

ACTIVITATS DIRIGIDES

Activitats dirigidas durante las Navidad desde 

escenario de Nadal al Port cordinada con el Club 

Natació de Barcelona

Activitat dirigides





Carrusel antic i trenet
El Mercat de Nadal acollirà atraccions tradicionals com el carrusel 

antic i el trenet



Zona comercial
Al Mercat de Nadal podràs trobar des de grans marques a 

petits artesans.



Zona Gastronòmica
El Mercat de Nadal es complementarà amb diferents zones de gastronomia

per a gaudir amb tota la família.





La Roda (Nòria)
Els assistents podran gaudir d’unes 
insòlites vistes del Port de Barcelona i 
de la ciutat.



Embarcacions tradicionals
El Pailebot Sta. Eulàlia i el Far de Barcelona



Pista de gel sintètica i ecològica
400m2



Nòria Zona gastronòmica Bola de Nadal Escenari Activitat infantil

Embarcacions 
tradicionals

Casetes Carrusel i trenet Pista de gel Regal de Nadal



Vols exposar
Aquí trobaràs totes les opcions que temin 

perquè formis part de Nadal al Port



Caseta simple
Opció A

Mides: 

3×2 metres (6m2).

Característiques caseta:

Obertura frontal i lateral amb taulell

i contrafinestra basculant per atendre, 

ambsistema hidràulic i forrellat.

Altres:

Porta de fusta massissa amb forrellat 

a la part posterior.

Terra de fusta.

Quadre elèctric amb diferencial de 7.500 Watts* 

3 endolls.

Fluorescent d’1,2m.

2 Prestatges regulables en alçada

a la part posterior 1,12×3m.

*Si es supera el voltatge contractat, s’haurà d’abonar la diferència



Caseta Doble
Opció B

Mides: 

6×2 metres (12m2).

Característiques caseta:

2 Obertures frontals i laterals amb taulell 

i contrafinestra basculant per atendre,

amb sistema hidràulic i forrellat.

Altres:

2 Portes de fusta massissa amb forrellat 

a la part posterior.

Terra de fusta.

Quadre elèctric amb diferencial de 7.500 Watts* 

3 endolls per cada cuadre.

2 Fluorescents d’1,2m.

4 Prestatges regulables en alçada 

a la part posterior 1,12x3m

*Si es supera el voltatge contractat, s’haurà d’abonar la diferència



Foodtruck
Si teniu una Foodtruck i voleu alquilar 

l’espai amb conexió eléctrica de 3.500kw*. 

Tindràn prioritat, les propostes d’aliments 

típics nadalencs

*Si es supera el voltatge contractat, s’haurà d’abonar la diferència



Aquí trobaràs totes les opcions que tenim 
perquè formis part de Nadal al Port

Vols participar



Col·laboració
espectacles
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).



Spot a 
Pantalla
Emissió d’un spot de 20 segons (aprox.) 

dins del bloc d’anunciants diverses

vegades al dia mentre la Fira estigui oberta.

Mínim 5 o 6 spots diaris x 33 dies



Pantalla Nòria
Emissió d’un spot de 20 segons (aprox.) 
dins del bloc d’anunciants diverses
vegades al dia mentre la Fira sigui oberta.
Mínim 5 o 6 spots diaris x 33 dies

DESCRIPCIÓ DEL PATROCINI:  

Mides: 16 m2
 
Característiques:
Logo de l’empresa o patrocinador
Reproducció durant durant tota l’estona
que estigui encesa. 

Altres:
Es respectarà la exclusivitat de sector.
El co-patrocini no es podrà confirmar 
fins que el catracti un mínim de 4 anunciants.

16 m2



Pista de gel
Una gran pista de gel de mes de 400 m² 

per a totes les edats.

DESCRIPCIÓ DEL PATROCINI:

1. El tancat:

El tancat podrà decorar-se amb la imatge 

gràfica i el logotip de l’empresa patrocinadora 

adaptant la imatge al Nadal.

2. Anuncis a pantalla:

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.

3. Spot:

Emissió d’un spot de la marca dins del bloc 

d’anuncis vàries vegades al dia.

4. Xarxes socials:

Presència a xarxes Socials i a la web 

de l’esdeveniment.
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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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El moll de la Fusta acull en-
guany la tercera edició del “Na-
dal al Port”, un esdeveniment ple
d’activitats perquè petits i grans
visquin l’encant de la màgia
d’aquestes festes, i que se suma
a l’àmplia oferta nadalenca de la
ciutat de Barcelona.

Grans elements decoratius en for-
ma de caixa de regal i de bola de
Nadal donen la benvinguda als vi-
sitants, que al llarg de tot el reco-
rregut poden gaudir d’un especta-
cular cel estelat de 200 metres de
longitud, format per 500 tires de
cordó LED i 20 figures amb forma

de vaixell de paper, tot acompan-
yat per l’elegant decoració dels
fanals del moll del Dipòsit i del
passeig Joan de Borbó. Aquest
espectacle de llum, música i co-
lor es complementa amb una gran
bola de Nadal transitable.

A l’aigua, el pailebot Santa Eu-
làlia i el Far Barcelona, embar-
cacions històriques del Museu
Marítim de Barcelona, juntament
amb un estel d’Orient de 2,8 me-
tres d’alçada i un pessebre flo-
tant de 6 metres, complementen
tot el conjunt nadalenc del moll
de la Fusta.

A tota aquesta experiència sen-
sorial s’hi sumen altres entreteni-
ments pensats especialment per 

als més petits, com és una gran 
roda de 65 metres d’alçada, des
d’on es poden admirar unes es-
pectaculars vistes del Port i de la
ciutat, i altres atraccions com un
carrusel tradicional i un petit tren.
A més, el Port de Barcelona apro-
pa l’operativa portuària al més me-
nuts oferint dos tallers divulgatius 
on els infants poden jugar a ser
estibadors i participar en una ac-
tivitat divulgativa sobre el respec-
te pel medi ambient. L’oferta es
complementa amb paradetes de 
comerç i gastronomia on restaura-
dors, petits artesans i productors
de Catalunya ofereixen els seus 
productes als visitants.

PUBLICIDAD

El Port de Barcelona s’omple de
màgia amb el ‘Nadal al Port’

Fins al 6 de gener, el popular moll es transforma en un
espectacular passeig de llum per celebrar les festes.

L’espai també inclou un escenari
central, on cada dia tenen lloc ac-
tuacions i cantades de nadales de
les entitats i escoles de música dels
barris veïns; es reforça, d’aquesta
manera, el lligam del Port de Barce-
lona amb les entitats socials del Ra-
val, el Gòtic i la Barceloneta.

Nadal al Port tindrà el seu vessant 
més social amb la presència del
Contenidor Solidari, la campanya 
que cada any organitza la Comunitat
Portuària de Barcelona per recap-
tar aliments per a les persones més
necessitades. D’aquesta manera, el 
Port de Barcelona vol apropar als 
ciutadans aquesta campanya soli-
dària, que arriba a la seva setzena
edició, per aconseguir el màxim de 
donatius econòmics, que es trans-
formaran en aportacions al Banc 
dels Aliments.

“Amb la celebració d’aquesta terce-
ra edició de “Nadal al Port” tenim
la voluntat de consolidar aquesta
fira nadalenca com un dels punts
d’atracció de Barcelona i de su-
mar, aportant la nostra proposta a
l’oferta global que ofereix la ciutat
en aquestes dates”, explica el pre-
sident del Port de Barcelona, Damià
Calvet.

“Tenim molt clar que la nostra res-
ponsabilitat com a Port passa per
contribuir a la represa i dinamitza-
ció de l’activitat i de l’economia de
la nostra ciutat, generant ocupació i
activitat en els barris veïns. I ho fem
donant al nostre “Nadal al Port” una
triple dimensió: cultural, social i tam-
bé ambiental perquè apostem per 
l’eficiència energètica en l’enllume-
nat, evitem l’ús de plàstics d’un sol 
ús en tot el recinte i apliquem limita-
cions acústiques”, afegeix el presi-
dent del Port de Barcelona.

La fira de Nadal al Port acabarà el
dia 6 de gener però abans de finalit-
zar, el dia 5 de gener es podrà viure
en directe l’esperada arribada dels 
Reis de l’Orient al moll de la Fusta 
a bord d’una tradicional embarcació,
abans d’iniciar el seu periple per la 
ciutat per fer arribar a totes les bar-
celonines i barcelonins els seus mi-
llors desitjos per a l’any 2022. Abans
de començar les vacances escolars,
el Nadal al Port es podrà visitar de 
17.30 a 22.30 hores, ampliant-se
aquest horari al matí a partir del 18
de desembre, d’11 a 22.30h, excep-
te els dies 25 de desembre i 1 i 6 de
gener, quan es podrà visitar la fira de
16 a 23h.

Imatge aèria del Moll de la Fusta amb el Nadal al Port.

La gran bola transitable és una de les atraccions del Nadal al Port.

Petits i grans poden comprovar la seva traça com a estibadors de vaixells al

moll de la Fusta.

www.portdebarcelona.cat/web/port-del-ciudada/nadal-al-port
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P O R T D E B A R C E L O N A R E C O M A N A

Una capsa de regal i una bola de
Nadal gegants donaran la benvin-
guda als visitants que s’acostin
aquests dies a la tercera edició del
Nadal al Port, que se celebrarà fins
al dia de Reis al Moll de la Fusta de
Barcelona. Al llarg de tot el recor-
regut, trobareu un espectacular cel
estrellat de 200 metres de longitud,
format per 500 tires de cordó LED
i 20 figures amb forma de vaixell
de paper, a més de la decoració dels
fanals del moll del Dipòsit i del pas-
seig de Joan de Borbó. Aquest es-
pectacle de llum, música i color es
complementa amb una gran bola de
Nadal transitable.

Un gran conjunt nadalenc
A l’aigua, el pailebot Santa Eulà-
lia i el Far Barcelona, embarcaci-
ons històriques del Museu Marítim
de Barcelona, juntament amb una
estrella d’Orient de 2,8 metres d’al-
çada i un pessebre flotant de 6 me-
tres, complementen tot el conjunt
nadalenc del Moll de la Fusta.
A tota aquesta experiència sen-

sorial s’hi sumen altres entreteni-
ments pensats especialment per als
més petits, com és una gran roda
de 65 metres d’alçada, des d’on es
poden admirar unes vistes especta-
culars del Port i de la ciutat, i altres
atraccions, com uns cavallets tradi-
cionals i un trenet.
A més, el Port de Barcelona acosta

l’operativa portuària als més me-
nuts oferint dos tallers divulgatius
on els infants poden jugar a ser es-
tibadors i participar en una activi-
tat divulgativa sobre el respecte pel
medi ambient. L’oferta es comple-
menta amb paradetes de comerç i
gastronomia on restauradors, petits
artesans i productors de Catalunya
ofereixen productes de proximitat
als visitants.
L’espai també inclou un escenari

central on cada dia tenen lloc actu-
acions i cantades de nadales de les
entitats i les escoles de música dels
barris veïns. D’aquesta manera, es
reforça el lligam del Port de Bar-
celona amb les entitats socials del
Raval, el Gòtic i la Barceloneta. Hi
trobareu l’Escola de Música del
Palau, l’Espai Sona, el Taller de
Músics, l’Escola Xamfrà i l’Escola
de Músics Riborquestra.

Un esdeveniment solidari
D’altra banda, Nadal al Port tin-
drà un vessant més social amb la
presència del Contenidor Solidari,
la campanya que cada any orga-
nitza la Comunitat Portuària de
Barcelona per recaptar aliments
per a les persones més necessita-
des. D’aquesta manera, el Port de
Barcelona vol acostar els ciutadans
a aquesta campanya solidària, que
arriba a la setzena edició, per acon-
seguir el màxim de donatius eco-
nòmics, que es transformaran en
aportacions al Banc dels Aliments.
L’enllaç al Contenidor Solidari és el
següent: • Portdebarcelona.cat/ca/
web/autoritat-portuaria/rsc
Els més petits també podran

aprendre com es recullen els resi-
dus de les aigües del port i conver-
tir se en estibadors movent conteni-
dors de mercaderies. La recaptació

EL MOLL DE LA FUSTA ES CONVERTEIX EN UN PASSEIG DE LLUM ESPECTACULAR PER CELEBRAR EL NADAL FINS AL 6 DE GENER

UnNadal amb vistes almar

La bola de Nadal
transitable és una
de les novetats
d’enguany.
A l’esquerra,
un recorregut
il·luminat amb
vaixells.

de la campanya solidària es farà
exclusivament online, però els vi-
sitants de la fira trobaran les ins-
truccions per poder fer aportaci-
ons al contenidor instal·lat al Moll
de la Fusta.

L’arribada dels Reis
La fira de Nadal al Port s’acabarà el
6 de gener, però abans, el dia 5, es
podrà viure en directe l’esperada
arribada dels Reis d’Orient al Moll
de la Fusta a bord d’una embarcació
tradicional, abans d’iniciar el seu
periple per la ciutat per fer arribar a
totes les barcelonines i els barcelo-

nins els mi-
llors desitjos
per a l’any
2022. Abans
de començar
les vacances
escolars, el
Nadal al Port
es podrà vi-
sitar de 17.30

a 22.30h; aquest horari s’ampliarà
al matí a partir del 18 de desembre,
d’11 a 22.30h, excepte els dies 25 de
desembre i 1 i 6 de gener, quan la
fira es podrà visitar de 16 a 23h.

Més informació:
Nadal al Port.
Port Vell - Moll de la Fusta
Josep Anselm Clavé, 27
Dates: fins al 6 de gener
Horaris: cada dia, d’11 a 22.30h
(21/12, 1/1 i 6/1, de 16 a 23h)
• Portdebarcelona.cat/web/
port-del-ciudada/nadal-al-port

EL 5 DE GENER ES PODRÀ VIURE

EN DIRECTE L’ESPERADA ARRIBADA

DELS REIS D’ORIENT ALMOLL

DE LA FUSTA A BORDD’UNA

EMBARCACIÓ TRADICIONAL
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El Puerto de Barcelona reúne a 2,5 millones de personas
en su tercera edición de 'Nadal al Port'

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha reunido a alrededor de 2,5 millones de personas en la
tercera edición del 'Nadal al Port' celebrada en el Port Vell, "alcanzando cifras similares
a las de antes de la pandemia".

El mercado de navidad del Port Vell "ha contribuido a la reanudación económica, social
y cultural de la ciudad" y el programa de animación ha dado visibilidad a los
movimientos asociativos del distrito y a los jóvenes talentos, según un comunicado
del Puerto de Barcelona de este miércoles.

Entre las entidades que han colaborado con sus actuaciones están el Taller de Músics,
el Centre de Música i Escena per a la Inclusió Social Xamfrà, l'Escola de Músics i JPC,
l'Associació Riborquestra, l'Escola de Música del Palau o el Conservatori del Liceu.

Según ha explicado el puerto, también han tenido muy buena acogida los espacios
para los más pequeños, así como las visitas guiadas en el barco de la organización
Open Arms, "que atrajeron además de 3.000 personas".

En el ámbito solidario, las sesiones organizadas por la Secció de Ball del Port de
Barcelona permitieron recaudar 1.805 euros para la Marató de TV3 dedicada a las
enfermedades mentales, mientras que el Contenidor Solidari del Puerto de Barcelona
ha recaudado para el Banc dels Aliments de Barcelona.
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PORT DE BARCELONA

La màgia del 
Nadal atraca al 
Moll de la Fusta
Port de Barcelona se suma a l’oferta nadalenca 

de Barcelona per contribuir a la represa econòmica, 
social i cultural de la ciutat, i consolidar 
el Moll de Fusta com a lloc de trobada 

María Torres

E
l Moll de la Fusta acull 

aquest any la terce-

ra edició del Nadal al 

Port, un esdeveniment 

carregat d’activitats perquè pe-

tits i grans disfrutin de la màgia 

d’aquestes festes, i que se suma 

a la completa oferta que organitza 

la ciutat de Barcelona.

Després de l’esperat enllume-

nat nadalenc que marca l’inici de 

les propostes de les festes, ja han 

començat les activitats programa-

des en diferents punts, amb la in-

auguració de part de les fires que 

formen una de les tradicions del 

Nadal barceloní. Així, pràctica-

ment fins al dia de Reis, diferents 

zones de la ciutat acolliran fires 

urbanes. 

Grans elements decoratius en 

forma de caixa de regal i de bo-

la de Nadal donen la benvingu-

da als visitants, que al llarg de 

tot el recorregut poden disfru-

tar d’un espectacular cel estre-

llat de 200 metres de longitud, 

format per 500 tires de cordó 

LED i 20 figures amb forma de 

vaixell de paper, acompanyats 

per l’elegant decoració dels fa-

nals del Moll del Dipòsit i del 

passeig Joan de Borbó. Aquest 

espectacle de llum, música i co-

lor es complementa amb una 

gran bola de Nadal transitable.

   

REFLEXOS A L’AIGUA.  A 

l’aigua, el pailebot Santa Eulalia i el 

Faro Barcelona,   embarcacions his-

tòriques del Museu Marítim,   junta-

ment amb una estrella d’Orient de 

2,8 metres d’altura i un pessebre 

flotant de 6 metres, complementen 

Port de Barcelona. Propostes per a totes les edats

CONTINGUT OFERT PEL PORT DE BARCELONA
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