
Benvolguts i benvolgudes,

Ens disposem a viure tres de les activi-
tats més esperades d’aquesta campanya 
de Nadal: l’Arribada dels Reis d’Orient, 
el Campament Reial i la Fàbrica de Jo-
guines. Enguany, arriben en unes cir-
cumstàncies especials però amb la ma-
teixa emoció i alegria que sempre.

Un any més, tornarem a rebre els Reis 
d’Orient amb molta il•lusió. Ho farem el 
dia 27 en un espai emblemàtic: l’Estadi 
Municipal. Allà, els hi lliurarem el pa, la sal 
i la clau que obre totes les portes de Ba-
dalona per tal que el proper 5 de gener 
puguin deixar molts regals i bons propò-
sits a totes les cases de la ciutat.

L’actual situació sanitària i les mesures 
que s’han hagut d’adoptar no permeten 
fer una Cavalcada tradicional, motiu pel 
qual hem preparat un Campament Re-
ial on s’allotjaran els Reis des del 28 de 
desembre fins al 5 de gener. Un espai ple 
de màgia, color i llum, on petits i grans 
s’endinsaran en un circuit tancat i podran 
gaudir de les diferents escenes artísti-
ques, que contindran totes les compar-
ses habituals de la Cavalcada.

També us presentem una nova edició 
de la Fàbrica de Joguines, aquest espai 
màgic i singular on els ajudants dels Reis 
s’encarregaran de recepcionar les cartes, 
escriure els noms als regals i emmagat-
zemar tots els paquets per a  què cap 
nen es quedi sense la seva joguina.

En aquest programa disposeu de tota la 
informació per saber com aconseguir les 
vostres entrades, de manera gratuïta, per 
assistir a qualsevol dels actes descrits, 
així com de les mesures sanitàries que 
cal adoptar per poder gaudir de les fes-
tes de manera segura.

Us convidem a participar de les activitats 
del programa i a fer-ho complint amb les 
mesures de distanciament i higiene ne-
cessàries. Gaudiu i viviu el Nadal!

Xavier Garcia Albiol
Alcalde de Badalona
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Amb el suport de: 

Hi participa:

Art en Acció, Associació Chic Funky, Bèsties i Diables 
de la Salut, Bufons del Foc, Círcol Catòlic, Companyia 
Katalakaska, Esbart Sant Jordi, Escoles de dansa 
Atelier des Artistes, Danzalona, L’Assaig, Moviment2, 
MultiStudioDance i Stil, Escola de Rem del Club Natació 
Badalona, Faràndula de Badalona, Fitkid Club Badalona, 
Grup de Diables Kapaoltis de Llefià, Orfeó Badaloní, 
Secció de patinatge del CP Sant Josep i Tallers de teatre 
del Teatre Zorrilla

Imatge gràfica i il·lustracions: albetnavarro.cat

Activitats condicionades a la situació sanitària.
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ENTRADES PER 
ASSISTIR ALS ACTES
Aconsegueix la teva entrada a partir del 
16 de desembre a www.agendacultural.
badalona.cat o a través de l’app Agenda 
Cultural Badalona.

Registra’t i selecciona el dia i l’hora que 
prefereixes. És fàcil i intuïtiu. Cada per- 
sona registrada pot demanar entrades 
per a un màxim de sis persones.

               Ves-hi a través d’aquest QR 

PUNTS D’INFORMACIÓ:
• Telèfon d’informació 681 341 645, 

de 9 a 14 h laborables.

• Carpa a la rambla de Sant Joan, 103, 
a l’altura de l’antic mercat de Lloreda, 
des del 19 de desembre fins al 5 de 
gener (excepte els dies 25, 26 i 31 de 
desembre i 1 de gener), de 17 a 20.30 h.

• A l’entrada del parc de l’Escorxador, 
carrer de l’Arquitecte Fradera, s/n, des 
del 19 de desembre fins al 4 de gener 
(excepte els dies 25, 26 i 31 de 
desembre i 1 de gener), de 17 a 20.30 h.

• Oficina de Turisme, de dilluns a 
diumenge de 10 a 14 h, de dimarts 
a divendres de 16 a 19 h i festius 
de 10 a 14 h.

• OME (edifici El Viver), de dilluns a 
dijous de 8.30 a 13.30 h i dijous de 16 
a 18.30 h.

• Badiu Jove, de dilluns a divendres de 
10 a 14 h, i de dilluns a dijous de 16 a 
20 h.

• Xarxa Municipal de Biblioteques: 
Canyadó i Casagemes-Joan Argenté, 
de dilluns a divendres 10 a 14 h i de 16 
a 20 h, Llefià-Xavier Soto, Lloreda i 
Sant Roc, de 16 a 20 h.

• OMD 1 La Plana, OMD 2 Can Cabanyes, 
OMD 4 La Salut, OMD 5 Gorg i OMD 6 
Sant Roc, de dilluns a divendres de 12 
a 13.30 h.

• Centres Cívics: Can Cabanyes, La 
Salut, Dalt la Vila i Sant Roc, de dilluns 
a divendres de 16 a 20.30 h.

ARRIBADA EN 
HELICÒPTER 
DE SES MAJESTATS
ELS REIS D’ORIENT
Diumenge 27 de desembre, 12.30 h, 
Estadi Municipal de Badalona 
(travessera de Montigalà, s/n)
Els Reis d’Orient arribaran a la nostra ciutat 
a bord d’un helicòpter reial. Els reis i els 
patges saludaran a tots els infants i es farà 
la rebuda institucional amb el parlament del 
rei Melcior. Seguidament l’alcalde els lliurarà 
el pa, la sal i la clau perquè puguin entrar a 
totes les llars de la ciutat el dia 5 de gener.

Activitat gratuïta amb reserva prèvia.

Com arribar-hi en transport públic:

  B2 / B5 / B24 / M1 / M19

Retransmès en directe
per Televisió de Badalona.

RECOLLIDA DE CARTES
Aquest any, a causa de les mesures 
sanitàries que cal prendre, no es reco-
lliran les cartes a la plaça de la Vila. 

Però podeu lliurar les cartes a la Fàbri-
ca de Joguines i al Campament Reial.

També ho podeu fer a les 6 bústies 
reials que des del 13 de desembre fins 
al 5 de gener trobareu per la ciutat. Les 
podeu trobar als llocs següents:

• Avinguda d’Alfons XIII,  
cantonada amb el carrer de Pau Claris

• Avinguda de Martí Pujol,  
cantonada amb l’avinguda dels Vents

• Carrer de Pérez Galdós

• Plaça d’Artigues

• Plaça de l’Alcalde Joan Manent

• Carrer de la Riera de Canyadó canto-
nada amb el carrer de Pomar de Baix



CAMPAMENT REIAL
Dies 28, 29 i 30 de desembre i 2, 3, 4 i 5 de gener
De les 17 a les 21 h 
al parc de Montigalà (av. del Puigfred, al costat de l’Institut Escola Llibertat)
Benvinguts al Campament Reial!

Estem vivint un any diferent i per aquest motiu us hem preparat un espectacle artístic espe-
cial. En aquest campament us presentem una cavalcada estàtica, en què el públic seguirà un 
circuit i anirà gaudint de les diferents escenes artístiques, les quals contindran totes les com-
parses habituals de la Cavalcada, com ara l’Estrella, els Xumets, els Carters Reials, les com-
parses dels reis Melcior, Gaspar i Baltasar, la Carbonera i les Carrosses Dolces, entre d’altres.

Amb motiu de les mesures sanitàries actuals per la Covid-19, caldrà delimitar l’espai del parc 
i fer un control d’entrada. Hi haurà un aforament limitat per a cada funció, amb entrades 
cada 30 minuts. Per entrar al recinte caldrà complir les mesures sanitàries habituals (mas-
careta, distància de seguretat i rentat de mans). Hi haurà un punt d’informació al recinte per 
resoldre tots els dubtes.

Activitat gratuïta amb reserva prèvia.

Com arribar-hi en transport públic:

  B2 / B5 / M1 / M19 / M24 / M27 / M28

5 DE GENER, DE 19 A 21 H, PROGRAMA ESPECIAL DE LA NIT DE REIS,  
AMB MISSATGE DE SES MAJESTATS ELS REIS D’ORIENT, A TELEVISIÓ DE BADALONA



Del 28 al 30 de desembre de 2020 
i del 2 al 4 de gener de 2021, de 17 a 21 h 
al Centre Cultural l’Escorxador-Nau 3 

El Centre Cultural l’Escorxador-Nau 3 
es transforma en una fàbrica i 
magatzem de joguines dels Reis 
d’Orient, un lloc ple de màgia on 
s’encarreguen, es construeixen i 
s’empaqueten els regals que es 
repartiran durant la nit del 5 de gener.

En aquesta fàbrica hi haurà els 
encarregats que ajudaran Ses Majestats 
a recepcionar les cartes, a escriure els 
noms als regals i a emmagatzemar tots 
els paquets per a què ningú es quedi 
sense joguina. El recorregut es farà 
per tres espais diferenciats que són 
l’Oficina de Correus, l’Empaquetadora 
i el Magatzem, i al final d’aquest 
recorregut es repartirà un fanalet per 
construir.

Amb motiu de les mesures sanitàries 
actuals per la Covid-19, les cartes no 
es podran escriure dins de la fàbrica, 
sinó que cada infant haurà de portar-la 
escrita des de casa.

Activitat gratuïta amb reserva prèvia.

Com arribar-hi en transport públic:

  B4/B5/B24/B25/B29/M26/M30

  L2 Gorg / L10 La Salut

  T5 Gorg

Una sorpresa per als més petits!

A través del web www.reis.badalona.cat, 
tothom qui ho vulgui es podrà registrar i 
introduir el nom del seu fill o filla, per tal de 
rebre, abans de la Nit de Reis, un audiovisual 
amb un missatge dels Reis d’Orient dirigit al 
nom que s’hagi introduït. Tens temps per a 
registrar-te fins al 30 de desembre.

Ves-hi a través d’aquest QR


