


MERCAT DE NADAL
Dies 17 i 18 de desembre, de 10 h a 20 h, a la pl. de Camoapa
Parades de comerç local, artesania nadalenca, Caga Tió, activitats 
familiars, food trucks (gastronomia) i passejades en ruc per a infants.

Dissabte 17, al matí
Tallers i activitats per a infants: mamafit, plastilina, galetes, oficis, ferro, 
fusta, maquillatge. 
Escenari principal: balls de Nadal, titelles i Mannequin Challenge.

Dissabte 17, a la tarda 
Espectacle de bombolles, contacontes, rua infantil amb els Amics del 
Barri Sud, balls de swing i concert Vintage.

Diumenge 18, al matí
Activitats diverses organitzades per l’Associació de La Marató, per recollir 
donatius per a la Marató de TV3: xocolatada, zumba, cantada de nadales 
de l’Escola Montserrat, jocs del Carrau Blau, rua de Harleys i plantada de 
la Colla Gegantera de Sant Just.

Diumenge 18, a la tarda
Caga Tió, concert de l’Escola de Música de l’Ateneu, Neva a Sant Just 
(pluja de confeti de Dona i Empresa), concurs de recollida de confeti i 
lliurament de premi i sorteig de l’Associació Desvern Comerç.

A més,

Recollida solidària de llibres per a la Biblioteca del projecte “Comunitat 
Eko” i destinat als infants refugiats a Grècia (es necessiten llibres de 
lectura en bon estat en àrab i anglès per a infants de 2 a 12 anys) i llibres 
nous de mandales per pintar.
Comerç just i sorteig d’una panera de Nadal (beneficis destinats a les 
entitats de solidaritat i cooperació).
Organitza: Dona i Empresa, Associació de Comerciants de Sant Just, 
Botigues de Sant Just i Ajuntament amb el suport de la Diputació de 
Barcelona.



CONCERTS
Cantada de Nadales i xocolatada
Dissabte 17 de desembre, a les 12 h, 
davant del Mercat Municipal.
Organitza: CAL de Sant Just Desvern.

Concert de Nadales i brindis de Nadal
Dissabte 17 de desembre, a les
20.30 h, a la seu de l’entitat.
Organitza: Casa Regional 
d’Extremadura.

Concert de Nadal de Just Gospel Cor
Dissabte 17 de desembre, a les 21 h, a 
l’Església dels Sants Just i Pastor,
A favor del Banc d’Aliments de Càrites.
Organitza: Just Gospel Cor amb 
la col·laboració de la Parròquia i 
l’Ajuntament. 

Concert de Nadal del Cor Lo Pom de 
Flors
Diumenge 18 de desembre, a les 17 h,  
a la Residència Ntra. Sra. de Lourdes.
Organitza: Cor Lo Pom de Flors.

Concert de Nadal de l’alumnat de 
l’Escola de Música de l’Ateneu
Dimecres 21 de desembre, a les 18.45 h, 
a la Sala Cinquantenari de l’Ateneu
Organitza: Escola de Música de 
l’Ateneu. 

Concert de Nadal de l’Orfeó Enric 
Morera, Grup de Cant Gregorià de 
l’Ateneu i CorAggio
Diumenge 25 de desembre, a les 21 h,  
a l’Església dels Sants Just i Pastor
Organitza: Orfeó Enric Morera.

Actuació de Pau Riba & De Mortimers 
Espectacle: Jisàs de Netzerit o capítol 
zero de la guerra de les galàxies.
Divendres 30 de desembre, a les  
22.30 h, a la Sala Municipal de 
l’Ateneu. 

Pau Riba interpreta les nadales entre 
pastorets galàctics del s.XXI, tot amb 
una mirada irònica i humorística de la 
nostra societat.  Estarà acompanyat 
amb De Mortimers, que utilitzen com 
a instruments, joguines i objectes d’ús 
quotidià.

Espectacle que ofereix un punt de
vista alternatiu a les dates 
nadalenques.
Preu: 12 € (anticipada i socis/es: 10 €). 
Venda a la secretaria de l’Ateneu.
Organitza: On Air Jazz Series i Ateneu.



BALLS, FESTES DE NADAL I CAP D’ANY

ACTES RELIGIOSOS

TEATRE

Ball de Nadal amb l’Associació 
Amics del Barri Sud
Diumenge 18 de desembre, a 
les 12 h, a la Sala Municipal de 
l’Ateneu.
Organitza: Associació Amics  
del Barri Sud.

Ball de Nadal  
per a la gent gran
Dimarts 20 de desembre, a les 
17.30 h, a la Sala Municipal de 
l’Ateneu.

Missa familiar de Nadal
Dissabte 24 de desembre, a les 
19 h, a l’Església dels sants Just 
i Pastor.
Dedicada als infants i les 
famílies.

Missa del Gall
Dissabte 24 de desembre, a les 
00 h, a l’Església dels sants Just 
i Pastor.

Representació: 
 Els Pastorets de Sant Just
Basada en l’obra de Pep Albanell 
“És teu?”.
Dies 16, 17, 23 i 26 de desembre, 
a les 20 h, i el dia 18 de desembre, 
a les 18 h, a la Sala Municipal de 
l’Ateneu.
Venda d’entrades a la secretaria 
de l’Ateneu, Cansaladeria Fosalva, 
Llibreria l’Escrivà i a l’Antiga 
Granja Carbonell. Preu: 7€ 
(anticipades) i 8€ (el mateix dia).
Organitza: Pastorets de Sant Just 
amb la col•laboració de l’Ateneu, 
Òmnium Cultural Baix Llobregat, 
Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament.

Ball de Cap d’Any 
Dissabte 31 de desembre, a les 
00.30 h, a la Sala Municipal de 
l’Ateneu.
Preu: 15 € (el mateix dia, 20 €). 
Inclou cava, cotilló i altres sopreses.
Venda d’entrades a la secretaria de 
l’Ateneu.
Organitza: Secció Balls de Saló de 
l’Ateneu.

Ball de Cap d’Any 
Dissabte 31 de desembre, a les 
00.30 h, a la seu de l’entitat
Organitza: Casa Regional 
d’Extremadura.



ACTIVITATS INFANTILS I JUVENILS
Hora del Conte: Contes i cançons 
de Nadal, amb Pau Tarruell del 
Grup Bufanúvols
Dimecres 21 de desembre, a les 
17.30 h, a la Sala Isidor Cònsul i 
Giribet de Can Ginestar.
Conte musical que ens parla d’un 
pastor familiaritzat amb el cant dels 
ocells del bosc. 
Per a infants a partir de 3 anys. 
Aforament limitat amb entrada 
amb tiquet.
Organitza: Biblioteca Joan Margarit.

Ja saps què demanar-li als Reis Mags? 
Dimecres 28 de desembre, a les 
17.30 h, al Casal de Joves.
Mostra de jocs de taula per a joves 
de 12 a 18 anys.
També els dies 2 i 4 de gener.
Organitza: Casal de Jove.

Circuit de drons
Dijous 29 de desembre, a les 17 h, al 
Casal de Joves.
Espai on es podrà fer volar de manera 
segura un quadricòpter, crear un 
circuit i fer proves d’habilitat i curses. 
Activitat per a joves de 12 a 18 anys.
Organitza: Casal de Joves.

Karaoke al Nadal
Divendres 30 de desembre, a les 17 h, 
al Casal de Joves.
Vine a cantar nadales, èxits de 
sempre i a passar una bona estona.
Per a joves de 12 a 18 anys.
Organitza: Casal de Joves.

Torneig de Bàsquet de Nadal 
Divendres 30 de desembre, de 
9 h a 21 h, al Complex Esportiu 
Municipal La Bonaigua.
Organitza: Club de Bàsquet Sant 
Just.

Casal de Nadal a l’Escola 
Montserrat
Del 27 de desembre al 5 de gener.
Més informació: tel. 687 450 405 
o secretaria.amparrat@gmail.com
Casal de la Fundació Pere Tarrés 
per als dies laborables.



ALTRES ACTIVITATS
Sortida per col·locar el 
pessebre de la SEAS al Pic Punçó 
(La Cerdanya)
Dissabte 10 de desembre 
(sortida de 2 dies), a les 6.45 h, 
des del Parc del Parador.
Organiza: SEAS.

Vetllada poètica de Nadal i 
lectura de poemes dedicada a 
Josep M. Folch i Torres
Divendres 16 de desembre, a les 
18 h, a la Sala Cinquantenari de 
l’Ateneu.
Organitza: Centre d’Estudis 
Santjustencs.

Rua de Nadal
Dissabte 17 de desembre,
a les 19 h.
Recorregut: c.Tudona, 
c.Roquetes, c.Major, c.Sadet, 
c.Font i Centre Cívic Salvador 
Espriu.
Organitza: Associació Amics 
del Barri Sud.

Berenar de Nadal i lliurament de 
premis del concurs de fotografia
Dijous 22 de desembre, a les
19 h, a l’Espai Mas Lluí.
Per a socis/es i participants del 
concurs.
Organitza: Associació Veïnal 
Mas Lluí.

65a Cavalcada de Ses 
Majestats els Reis 
Mags de l’Orient
Sortint del Casal de Joves arriben a la 
Pl.Verdaguer.

Benvinguda i salutació dels Reis 
Mags i adoració del naixement
A les 19 h, al balcó de la Casa de la Vila.

Recorregut cavalcada
Pl.Campreciós, c.Badó, c.Bonavista, 
c.Creu, Rambla de Sant Just, c.Major, 
c.Nord, c.Creu, c.Raval, c.Bonavista, 
c.Badó, c.Anselm Clavé, c.Tudona i Casal 
de Joves.
Organitza: Associació Cavaltombs Sant 
Just.

Venda de globus (al passatge 
Sant Lluís) i sorteigs de regals 
per als infants 

Programa especial de Ràdio Desvern 
98.1 FM, a partir de les 17 h

Us portem els Reis a casa vostra!
Contacteu amb cppau@santjust.org 
Preu: 10€. Places limitades.
Organitza: Col·lectiu Plaça de la Pau.

ELS PATGES RECULLEN LA TEVA CARTA!
-Al costat del Mercat, els dies 2 i 3 de 
gener, d’11 h a 13 h.
-Al Rentapeus de la Pl.Verdaguer, el dia 
5 de gener, de 17 h a 18.30 h.



CAMPANYA DE 
RECOLLIDA DE JOGUINES
Cap infant sense joguina a Sant Just 
Desvern.

Del 12 de desembre al 2 de gener
Col·labora fent la compra de regals 
i/o joguines en alguna de les 
següents botigues:
Papereria Escrivà 
(c.Salvador Espriu, 1)
Cal Llibreter (c.Bonavista, 81)
Cistelleria Ballart (c.Bonavista, 82)
Jeanine Patchwork 
(c.Miquel Reverter, 6)
Es faran arribar les joguines/regals 
recollits a les famílies en perill de risc 
social del municipi.
Organitza: Ajuntament amb les 
botigues col•laboradores.

CAMPANYA DE RECOLLIDA 
D’ALIMENTS

RECICLEM 
ELS ARBRES 
DE NADAL

Fins al 14 de desembre
Recollides a les escoles Montseny, 
Canigó, Escola Bressol Municipal. 
Marrecs i Institut Sant Just
Es necessita: oli i productes 
higiènics com gel, xampú, pasta i 
raspall de dents, pastilles de sabó 
per rentar les mans i detergent per 
rentar roba.

Productes destinats al Rebost de 
Càrites de Sant Just i la Creu Roja.

Del 8 al 15 de gener

*c.Generalitat / Ctra. Reial 
  (Basses de Sant Pere)
*av.Indústria / Camp Roig
*c.Salvador Espriu / c.Tudona
*Parc de Joan Maragall
*Parc del Parador / c.Creu
*Pl.Montfalcone
*Pl.Mediterrània
*Parc del Canigó
*Mas Lluí
*Pl. Antoni Malaret

També es poden portar a la 
Deixalleria Municipal 
(Camí de Can Biosca, s/n).

D’aquests arbres es farà compost.



Més informació:
www.santjust.cat


