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BBenvolguts veïns, envolguts veïns, 
benvolgudes veïnesbenvolgudes veïnes
[BENVOLGUTS VEÏNS, BENVOLGUDES VEÏNES]

Aquest any, el mes de desembre arriba trasbalsat per les conseqüències d’una 
pandèmia que es va encreuar amb el nostre camí ara farà deu mesos. A tots i a totes, 
d’una manera o d’una altra, ens ha canviat la mirada i ens ha sacsejat la perspectiva  
de la vida, i moltes persones del nostre entorn han patit la pèrdua d’algun ésser  
estimat o l’increment de dificultats.

Però les persones tenim la capacitat de sobreposar-nos i treure forces d’on sigui. I això és 
el que hem de fer, des de la convicció de trobar la sortida, animats pel compromís de la 
fraternitat i la solidaritat, expressant la motivació de la força i exercint la responsabilitat.

Mirar cap endavant amb esperança i ajudar-nos els uns als altres és el camí.  
Des de l’Ajuntament hem treballat des del minut zero de la pandèmia per donar  
suport i atendre aquesta nova realitat, i ho continuarem fent, però necessitem  
mantenir la complicitat i el compromís de tothom.

Hem de tenir cura dels més vulnerables i ajudar els sectors econòmics de proximitat de la 
nostra ciutat que han hagut d’abaixar persianes o han vist disminuïdes les seves expectatives, 
i que ara, més que mai, necessiten el nostre suport amb les nostres compres nadalenques.

Arriba un Nadal diferent per a tots i totes, però hem de mantenir la màgia i l’esperança 
i viure les nostres tradicions amb precaució. Farcirem d’activitats la ciutat, i ens 
acompanyarà el Mag Maginet; la Nit de Reis arribarà, serà especial i diferent.

Julio Cortázar, escriptor magnífic, descriu l’esperança amb aquesta frase: 
«L’esperança pertany a la vida, és la vida mateixa defensant-se»

Bon Nadal, Bones Festes!

L’alcalde 
Antonio Balmón



Nadal a Cornellà 
Desembre ’20

Dijous 3 de desembre
18.45 h 

Encesa de llums
[ENCESA DE LLUMS]

Els carrers s’il·luminaran i prop d’una vintena d’elements nadalencs  
de llums brillaran a tota la ciutat.
Important: respecteu les mesures de seguretat.

Divendres 4 de desembre 

Presentació del conte 
de la nit de reis 2021
[PRESENTACIÓ DEL CONTE DE LA NIT DE REIS 2021]

Presentació d’‘El meu estel preferit’. A càrrec de l'autor,  
Juan Ramón Martín, i la il·lustradora, Sònia Berenguer. Es podrà  
seguir en directe a través de les xarxes socials.
Per Instagram i Facebook:  
@queferacornella @culturacornella
Per Ràdio Cornellà: 104.6 FM
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Nit de Reis 2021
El meu estel preferit



Dissabte 12 de desembre
De 18.00 a 21.00 h

ELS encants 
DE nadal

[ELS ENCANTS  
DE NADAL]

Lloc: Ctra. d’Esplugues (zona plaça de l’Església)
Organitza: Crear Cornellà

Del 15 de desembre al 5 de gener de 2021 

Hola nadal! [HOLA NADAL!] 
Dinamitzacions itinerants. Camions adaptats amb actors  
i música que circularan pels eixos comercials.
I a més:
Dissabte 19. Tarda: Dones cantautores de Cornellà: 
Alexandra Larios, Paula Rodríguez, Carla Collado i Sara Alva
Dimecres 23. Tarda: Concert de Nadal amb els alumnes  
de les escoles de cant de Cornellà
Dissabte 2 de gener de 2021. Matí: Concert amb els 
guanyadors i finalistes del concurs La Veu de Cornellà

Nadal a Cornellà 
Desembre ’20
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Diumenge 13 de desembre
De 10.00 a 20.00 h 



Nadal a Cornellà 
Desembre ’20 / gener’21

Del 18 de desembre al 4 de gener de 2021
Tarda-vespre

A la torre de 
la miranda hi ha 
moviment [A LA TORRE DE LA 

MIRANDA HI HA MOVIMENT]

Llum i ombres a la Torre de la Miranda. Per dintre de la torre  
es detecten llums, moviments. Què deuen estar fent?

Des del dilluns 21 de desembre 

Gimcana de nadal! 
[GIMCANA DE NADAL!]

Demostra el que saps de Cornellà participant en la Gimcana de Nadal!  
Només necessites un mòbil, ganes de passejar per la ciutat i de passar-t’ho bé.  
En les figures il·luminades i punts destacats del municipi trobaràs codis QR  
per escanejar on se’t plantejaran preguntes sobre Cornellà.  
Les sabràs contestar totes?
Consulta més informació a www.cornella.cat 5



Nadal a Cornellà 
Desembre ’20

Dimarts 22 de desembre

Missatge del 
mag maginet 
El Mag Maginet prepara l’arribada dels Reis d’Orient i en un vídeo 
explicarà als nens i nenes de Cornellà com el podran ajudar.
Segueix-ho a Instagram i Facebook:  
@culturacornella @queferacornella 

Dilluns 28 de desembre 
12.00 h

Menut nadal! 
[MENUT NADAL!] 
Contes de Nadal de  
les germanes Baldufa

Lloc: Escola Dolors Almeda
La Lilian i la Sophie celebren el Nadal descobrint tradicions de Catalunya i 
d’arreu. Amb elles viatjareu a molts països, però sense oblidar-vos de coses 
tan nostres com el Tió o el caganer.

* Espectacle gratuït al pati de l’escola. Les entrades/invitacions s’hauran de 
treure a partir del 15 de desembre a la web https://entradescornella.cat/

[MISSATGE DEL  
MAG MAGINET]
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Nadal a Cornellà 
Desembre ’20

Dilluns 28 de desembre 
12.00 h

Menut nadal! 
[MENUT NADAL!] 
Ens agrada el Nadal  
amb els Més Tumàcat

Lloc: Escola Ignasi Iglesias 
L’humor particular d’aquesta companyia i la seva música ens convidaran a 
passar una bona estona cantant cançons i explicant la llegenda del Tió,  
qui va ser el primer caganer i molt més.

* Espectacle gratuït al pati de l’escola. Les entrades/invitacions s’hauran de 
treure a partir del 15 de desembre a la web https://entradescornella.cat/

Dimarts 29 de desembre 
12.00 h

Menut nadal! 
[MENUT NADAL!] 

Quimera
Lloc: Escola Els Pins
Els personatges d’aquesta història viatgen fins a l’illa Quimera per passar-hi uns 
dies fantàstics i fer realitat el somni d’unes vacances idíl·liques… Serà així?
* Espectacle gratuït al pati de l’escola. Les entrades/invitacions s’hauran de 

treure a partir del 15 de desembre a la web https://entradescornella.cat/

7



Nadal a Cornellà 
Desembre ’20

Dimarts 29 de desembre 
12.00 h

Menut nadal! [MENUT NADAL!] 

La detectiva Klaus

Lloc: Escola Torre de la Miranda 
La detectiva Klaus és curiosa i divertida. Fent un viatge a través d’alguns 
contes com la Caputxeta, el Patufet o Hänsel i Gretel, descobrireu el veritable 
secret d’aquesta investigadora.

* Espectacle gratuït al pati de l’escola. Les entrades/invitacions s’hauran de 
treure a partir del 15 de desembre a la web https://entradescornella.cat/

Dimecres 30 de desembre 
12.00 h

Menut nadal! 
[MENUT NADAL!] 
Contes de Nadal de  
les germanes Baldufa

Lloc: Escola Suris 
La Lilian i la Sophie celebren el Nadal descobrint tradicions de Catalunya i 
d’arreu. Amb elles viatjareu a molts països, però sense oblidar-vos de coses 
tan nostres com el Tió o el caganer.

* Espectacle gratuït al pati de l’escola. Les entrades/invitacions s’hauran de 
treure a partir del 15 de desembre a la web https://entradescornella.cat/
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Nadal a Cornellà 
Desembre ’20 / gener’21

Dimecres 30 de desembre 
12.00 h

Menut nadal! 
[MENUT NADAL!] 
Ens agrada el Nadal  
amb els Més Tumàcat

Lloc: Escola Mediterrània 
L’humor particular d’aquesta companyia i la seva música ens convidaran a 
passar una bona estona cantant cançons i explicant la llegenda del Tió, 
qui va ser el primer caganer i molt més.

* Espectacle gratuït al pati de l’escola. Les entrades/invitacions s’hauran de 
treure a partir del 15 de desembre a la web https://entradescornella.cat/

Diumege 3 de gener de 2021 
12.00 h

Menut nadal! 
[MENUT NADAL!] 

Quimera
Lloc: Escola L’Areny
Els personatges d’aquesta història viatgen fins a l’illa Quimera per passar-hi uns 
dies fantàstics i fer realitat el somni d’unes vacances idíl·liques… Serà així?

* Espectacle gratuït al pati de l’escola. Les entrades/invitacions s’hauran de 
treure a partir del 15 de desembre a la web https://entradescornella.cat/
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Els arbres dels 
desitjos de la 
fada ondina
[ELS ARBRES DELS DESITJOS DE LA FADA ONDINA] 
Vine a penjar el teu desig a un dels  
arbres de Nadal que podràs trobar a: 
•• ALMEDA: passeig dels Ferrocarrils
••  RIERA–CENTRE: passeig  

dels Ferrocarrils / plaça de la Sardana 
••  FONTSANTA-FATJÓ:  

plaça de Gandesa
••  LA GAVARRA: plaça de Catalunya /  

carrer Anoia / carrer Bonestar
••  SANT ILDEFONS:  

Escola Bressol Mag Maginet /  
Escola Sant Ildefons / carrer Avet

••  EL PEDRÓ: plaça del Pallars

Nit De
Reis A

Cornellà



Les bústies del 
mag maginet
[LES BÚSTIES DEL MAG MAGINET] 
Fins al 4 de gener, pots deixar la teva carta  
per als Reis a les 16 bústies que trobaràs a:
•  davant dels tres mercats municipals  

(Centre, Marsans i Sant Ildefons) 
•  Citilab 
•  PELL 
•  passeig dels Ferrocarrils / carrer Dolors Almeda 
•  plaça del Sol 
•  Torre de la Miranda 
•  plaça de Catalunya 
•  plaça de Joan Miró 
•  carrer Avellaner 
•  Escola Municipal  

de Música 
•  plaça de l’Església 
•  plaça de Josep Tarradellas 
•  plaça del Pallars 
•  carrer Segarra

Nit de Reis a Cornellà 
Desembre ’20 / gener’21

Figures 
de nadal 
il·luminades
[FIGURES DE NADAL IL·LUMINADES] 
Fes-te una foto de postal:
• plaça Can Suris
• plaça del Pallars
• carrer Avellaner
• plaça de Josep 

Tarradellas
• plaça de Joan Miró
• plaça d’Europa
• plaça de Lluís 

Companys

• plaça de Catalunya
• plaça d’Extremadura
• parc de la Infanta
• plaça de Galícia
• plaça de Sant Ildefons
• carrer Joan Arús
• plaça de l’Església
• carrer Frederic Soler

11



28, 29 i 30 de desembre i 1, 2, 3 i 4 de gener de 2021
De 17.00 a 21.00 h
Lloc: Fira de Cornellà

Campament 
oriental del 

mag maginet
[CAMPAMENT ORIENTAL DEL MAG MAGINET] 
* Podran entrar a la tenda del Mag Maginet els nens i nenes  d’entre 3 i 11 anys  

(ambdós inclosos). Aquest any l’accés serà amb entrada/invitació, que s’haurà de 
treure  a partir del 15 de desembre a la web https://entradescornella.cat/ 
No hi haurà altres activitats (tallers,  parades, etc.) a dins del recinte firal.

Nota important: com a màxim, podrà accedir 
a dins de la Fira de Cornellà un adult amb 
cada nen o nena, encara que és recomanable 
que sigui el nombre  mínim d’adults possible, 
per poder donar opcions a més nens i nenes. 
Recordeu que l’aforament del recinte estarà  
limitat com a mesura de seguretat  
davant la Covid-19.

Nit de Reis a Cornellà 
Desembre ’20 / gener’21
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Nit de Reis a Cornellà 
Gener’21
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Dimarts 5 de gener de 2021
De 18.00 a 21.30 h
Lloc: Avinguda del Maresme (entre avinguda  
de la Fama i carrer de Sant Ferran)

Nit de reis 
2021 [NIT DE REIS 2021] 

Aquest any no tindrem cavalcada en moviment  
però el Reis Mags d’Orient “plantaran” el seu seguici  
—amb el Mag Maginet i els seus col·laboradors i col·laboradores—  
en un carrer ampli del barri d’Almeda.

Tots els nens i nenes de Cornellà podreu fer un passeig  
per davant dels Reis, veure’ls i saludar-los des de la distància. 

…i abans, a les 16.00 h

Discurs dels reis d’orient [DISCURS DELS 
REIS D’ORIENT] 

Segueix el missatge que el Reis enviaran als nens i nenes de Cornellà a través  
del web municipal www.cornella.cat i d’Instagram i Facebook:  
@culturacornella @queferacornella 
Disponible fins el 10 de gener.



IMPORTANT:
Preguem a tota la ciutadania que durant la 
participació a les acivitats programades 
segueixi les recomanacions de les autoritats 
sanitàries i mantingui les mesures de seguretat.

Més informació:
Departament de Cultura 
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18
08940 Cornellà de Llobregat
T.: 933 770 212 (Ext. 1450)
cultura@aj-cornella.cat
www.cornella.cat

Amb el suport de:


