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NADAL 2017 Bones Festes!

Bon Nadal i Feliç 2018

Sembla mentida però ja ha passat un altre any i
tornem a ser Nadal, els llums tornen a envair els
carrers, els bons propòsits s’instal·len a casa i la
fraternitat és la tònica general aquests dies. Hem
de treballar perquè l’esperit nadalenc, que ens ho
fa veure tot en positiu i amb un somriure, estigui
present a la ciutat durant tot l’any. L’harmonia,
la convivència, el civisme, l’optimisme i l’alegria
han de marcar el dia a dia de la ciutat, perquè
d’aquesta manera, malgrat les dificultats i les
adversitats, podem entomar el futur amb més
garanties d’èxit.
Els carrers de la ciutat tornen a lluir engalanats,
els comerços de Sant Andreu de la Barca mostren el seu potencial i la seva àmplia oferta i els
carrers i places s’omplen d’activitats lúdiques i

culturals per gaudir d’aquests dies en plenitud.
A Sant Andreu de la Barca hi ha de tot per poder
gaudir del Nadal, en la seva vessant comercial
i també en la cultural. Els botiguers tornaran a
premiar la fidelitat dels seus clients amb importants premis, els més petits podran gaudir de les
seves vacances amb moltes activitats i tots plegats ens podrem tornar a sentir orgullosos de la
nostra ciutat.
Us desitjo unes bones festes de Nadal i que l’any
vinent, el 2018, sigui un any de grans triomfs
compartits.
Enric Llorca
L’alcalde

Feliz Navidad y Feliz 2018

Parece mentira pero ya ha pasado otro año y volvemos a estar en Navidad, las luces vuelven a invadir las calles, los buenos propósitos se instalan
en casa y la fraternidad es la tónica general estos
días. Tenemos que trabajar para que el espíritu
navideño, que nos hace ver todas las cosas en
positivo y con una sonrisa, esté presente en la
ciudad durante todo el año. La armonía, la convivencia, el civismo, el optimismo y la alegría deben marcar el día a día de la ciudad, para que de
esta manera, a pesar de las dificultades y las adversidades, podamos afrontar el futuro con más
garantías de éxito.
Las calles de la ciudad vuelven a lucir engalanadas, los comercios de Sant Andreu de la Barca
muestran su potencial y su amplia oferta y las

calles y las plazas se llenan de actividades lúdicas y culturales para disfrutar de estos días
en plenitud. En Sant Andreu de la Barca hay de
todo para poder disfrutar de la Navidad, en su
vertiente comercial y también en la cultural. Los
comerciantes volverán a premiar la fidelidad de
sus clientes con importantes premios, los más
pequeños podrán disfrutar de sus vacaciones con
muchas actividades y todos juntos nos podremos
sentir una vez más orgullosos de nuestra ciudad.
Os deseo unas buenas fiestas de Navidad y que
el año próximo, el 2018, sea un año de grandes
triunfos compartidos.
Enric Llorca
El alcalde
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Divendres 15 de desembre Dissabte 16 de desembre

N Inauguració de l’exposició de
pessebres

Vine a veure el pessebre més gran de la nostra
ciutat. Comptarem també amb la participació de
l’Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca interpretant nadales.
HORA: 20h
LLOC: Teatre Núria Espert

N An American Christmas

Amb la Coral Sant Esteve i Combo Jazz del Montserratí. Dona la benvinguda al Nadal amb bon
ritme. Dins d’aquest acte es farà la presentació de
la nova Temporada d’Arts Escèniques del Teatre
Núria Espert.
HORA: 21h
LLOC: Teatre Núria Espert
PREU: 12 euros anticipada, 15 euros taquilla

N Ball social al Casino
Gaudiu d’una nit de ball en una de les sales més
emblemàtiques de la nostra ciutat.
HORA: 23h
LLOC: Societat El Casino
PREU: 3 euros socis, 5 euros no socis
ORGANITZA: Societat El Casino

Diumenge 17 de desembre

N Actes per la Marató de TV3 al
Casino

Tot un seguit d’activitats per a tots els públics amb
l’objectiu de recaptar fons per a la Marató de TV3.
HORARI: Durant tot el dia
ORGANITZA: Societat El Casino i Colla de Diables de Sant
Andreu de la Barca

N VI Fira de Nadal

N Caminada solidària per La Marató

Amb la participació dels comerços de Sant Andreu
de la Barca.

Vine a caminar i coneix els voltants de Sant Andreu
de la Barca de la manera més solidària.
HORARI: 10.30h
PREU: 3 euros
PUNT DE TROBADA: pl. de Federico García Lorca
LLOC D’INSCRIPCIONS: Esplai Pingüí i Centre
Excursionista Pi Tallat
ORGANITZEN: Esplai Pingüí i Centre Excursionista Pi Tallat
COL·LAB0REN: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i Súper
Serralva

HORA: De 10 a 15h
LLOC: pl. d’Anselm Clavé, c. de l’Església, c. del
Rector Juanico, c. de la Palla, c.de Joan Bosch

Espectacle de Tió gegant, contacontes,
pintacares i xocolatada
HORA: De 10 a 15h
LLOC: c. de Pau Casals
ORGANITZA: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i ACSSAB
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Espai gastronòmic
Cuina en directe amb taller de degustació de
receptes nadalenques amb espai de productes de
proximitat.
Amb la col·laboració i participació de Josep Martín del Restaurant El Palau Vell i Cristina Roig.

Concurs de dolços nadalencs casolans
HORA: 13h
ORGANITZA: Asociación de Comerciantes del Barrio de la
Solana
COL·LABOREN: Associación de Comerciantes del Barrio de la
Solana i el Mercat

de Sant Andreu

Dilluns 18 de desembre
N Cantada a l’Arbre de Nadal
HORA: 17.30h
LLOC: pl. de Federico García Lorca
ORGANITZA: Escola Municipal de Música i Dansa de Sant
Andreu de la Barca

HORA: 19.15h
LLOC: pl. de Federico García Lorca
ORGANITZA: Escola Municipal de Música i Dansa de Sant
Andreu de la Barca

Dimarts 19 de desembre

N Cantada del grup vocal d’adults
a l’Arbre de Nadal
HORA: 20.45h
LLOC: pl. de Federico García Lorca
ORGANITZA: Escola Municipal de Música i Dansa de Sant
Andreu de la Barca

Divendres 22de desembre
N Espectacle infantil Caga Tió
Vine a fer cagar el tió! Al barri del Palau
HORA: 17h
LLOC: El Palau. (davant del supermercat Mercadona)
ORGANITZA: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i ACSSAB
COL·LABOREN: Asociación de Comerciantes del Barrio de la
Solana i el Mercat
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Dissabte 23 de desembre Dimarts 26 de desembre
N Espectacle infantil Caga Tió

N Concert de Sant Esteve

Del 27 de desembre de 2017
al 4 de gener de 2018

Del 28 de desembre de 2017
al 4 de gener de 2018

Vine a fer cagar el tió! Al barri de la Solana

Amb la Coral Ferran Sors.

N Nadal màgic (Casal de Nadal)

N Firajuga

HORA: 11.30h
LLOC: c. Perú

Amb la interpretació d’una selecció de les cançons
de la Marató seguides de les tradicionals nadales,
a càrrec de la Coral Ferran Sors i amb la participació de la Coral de Gelida.

No passis el Nadal avorrit a casa! Apunta’t a l’Esplai!

Un any més els inflables i els tallers ompliran de
vida la pista del Poliesportiu.

HORARI: de 9 a 14h
LLOC: Esplai Pingüí (Passeig de la Generalitat, 3)
INSCRIPCIONS: Esplai Pingüí (Passeig de la Generalitat, 3)
PREU: segons torns d’inscripció

HORARI: de 10.30h a 13.30h i de 16h a 19h
28 de desembre obert només de tarda
31 de desembre obert només de matí
1 de gener tancat tot el dia
LLOC: Complex Esportiu L’11

ORGANITZA: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i ACSSAB
COL·LABOREN: Asociación de Comerciantes del Barrio de la
Solana i el Mercat

HORA: 19h
LLOC: Església de Sant Andreu de la Barca
ORGANITZA: Coral Ferran Sors

ORGANITZA: Esplai Pingüí

Hi haurà un
espai de jocs
en català amb
el suport del
Servei Local
de Català
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Dijous 28 de desembre
N Cinema solidari

Gaudeix d’un matí de cinema en català.
HORA: 12h
PREU: una joguina no bèl·lica, nova i sense embolcallar
LLOC: Cinemes Atrium
ORGANITZA: Esplai Pingüí i Servei Local de Català
COL·LABORA: Cinemes Atrium i Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca

de Sant Andreu

Dissabte 30 de desembre

N Cercavila comercial pels
principals eixos de Sant Andreu de
la Barca
Vine a la cercavila del comerç de Sant Andreu!
HORA: 11h a14h
LLOC: Barri de La Solana, Nucli Antic, av. de la
Constitució, el Palau, el Mercat.
ORGANITZA: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i ACSSAB
COL·LABOREN: Asociación de Comerciantes del Barrio de la
Solana i el Mercat

Diumenge 31 de desembre
N Cap d’Any diabòlic

Acomiadem l’any amb Castell de focs artificials,
raïm, música i festa.
HORA: a partir de les 23.00h
LLOC: Pl. de l’Església
ORGANITZA: Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca

N Festa de Cap d’Any
Estrena el 2018 amb la primera festa de la ciutat!
Activitat per a majors de 16 anys
HORARI: 01.00h
LLOC: Poliesportiu Josep Pla
PREU ENTRADES: 21 euros Adults
18 euros Adults amb Jove Card
18 euros Menors +16
15 euros Menors +16 amb Jove Card

Del 2 al 4 de gener
N Carter Reial
Entrega la teva carta i fes que arribi al teu Rei preferit amb el segell oficial del Correu Reial.
HORA ARRIBADA: dimarts 2 de gener a les 16.30h
Dimecres 3 de gener d’11 a 14h i de 16.30 a 20h
Dijous 4 de gener d’11 a 14h i de 16.30 a 20h
COL·LABORA: Esplai Pingüí
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Dijous 4 de gener

N Sorteig de premis de la
Campanya de Nadal i lliurament de
premis de Concurs d’aparadors i
parades del Mercat
Sorteig d’un cotxe, paneres, vals de compra i pernils.
HORA: 21h
LLOC: Teatre Núria Espert
ORGANITZA: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i ACSSAB
COL·LABOREN: Asociación de Comerciantes del Barrio de la
Solana i el Mercat

de Sant Andreu

Divendres 5 de gener
de 2018
N Nit de Reis 2018

Arribada de SSMM Reis Mags d’Orient a Sant Andreu de la Barca.
La nit més màgica de l’any no seria res sense ells,
donem-los la benvinguda i convidem-los a entrar a
totes les cases de la ciutat.
HORARI: 18.15h
LLOC: esplanada del Mercat Setmanal

N Cavalcada de Reis 2017
Ses Majestats els Reis d’Orient volen fer un tomb
per la ciutat per saludar-nos a tots i totes. T’ho
perdràs?
INICI: av. de la Constitució
FINAL: parc de la Solana

N Vols que els Reis vinguin a ferte una visita?
Deixa la llum de casa encesa i ves a dormir d’hora,
segur que així els Reis passaran per casa teva.
Inscripcions a la secretaria de l’Esplai Pingüí
Preu: 18 euros socis. 20 euros no socis
ORGANITZA: Esplai Pingüí
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CAMPANYA DE NADAL 2017
ENAMORAT DE SANT ANDREU/
ENAMORADA DE SANT ANDREU
El sorteig de premis de la Campanya de Nadal
2017 es farà en acte públic que es celebrarà al
Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca el
dia 4 de gener de 2018 a partir de les 21.00 hores.

de Sant Andreu

• Premis NO PRESENCIALS
(No es requereix presència del guanyador al
sorteig):
1. 2 premis de 500 euros en vals de compra (*).
2. 5 premis de 200 euros en vals de compra (*).
3. 2 grans paneres amb productes/serveis aportats pel sector comercial de Sant Andreu de la
Barca.
4. 6 pernils.

PREMIS A SORTEJAR
• Premis PRESENCIALS
(Al sorteig es requereix presència del guanyador):
1. Gran premi d’un cotxe.
2. 1 premi de 2.000 euros en vals de compra
(sense límits per establiment).
3. 2 premis de 1.000 euros en vals de compra (*).

(*) Els guanyadors d’aquests vals de compra hauran de gastar
el premi als establiments col·laboradors de la campanya amb
una compra màxima de 100 euros per establiment.
Caducitat dels vals: dia 31 de gener de 2018. Vals NO bescanviables per diners ni amb retorn de canvi en metàl·lic per
diferència de preus. L’Agrupació de Comerç i Serveis de Sant
Andreu de la Barca (ACSSAB) gestionarà l’abonament dels vals
de compra als comerços on els guanyadors facin les compres.

NORMES DE PARTICIPACIÓ:
• Edat mínima per participar: 18 anys
• RESTRICCIÓ DE PARTICIPANTS PER ESTABLIMENT
-

NO poden presentar tiquets de participació
del PROPI establiment:

-

Els propietari/s

-

Els familiars dels propietaris

-

Els empleats

-

Sí que podran participar-hi amb tiquets de
qualsevol altre establiment

• ANUL·LACIÓ DE TIQUETS. Serà invalidat qualsevol tiquet que:
- No tingui el nom o telèfon del participant
- No tingui les dades de l’establiment
- No sigui l’original

• Els premis en metàl·lic i en espècie inclouen
l’ingrés a compte del 19% del seu valor, en
concepte d’IRPF, que l’Ajuntament haurà de fer
a l’Agència Tributària en compliment del que
determina el Reial Decret 439/2007, de 30 de
març, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
Diu l’article 75 que estan subjectes a retenció
o ingrés a compte les rendes consistents en
premis que es lliurin com a conseqüència de la
participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries, estiguin o no vinculats a
l’oferta, promoció o venda de determinats béns,
productes o serveis.
• Els premis no són acumulables, cada persona
només pot optar a un premi.
• Els organitzadors es reserven el dret de demanar la documentació necessària per a la
verificació de dades i el bon compliment de les
bases del concurs, així com prendre resolucions posteriors davant qualsevol incidència o
punt no contemplat en aquestes normes.

Bones Festes!

