
© EDICIONES EL PAÍS S.L.  Contacte  Venda de Continguts  Publicitat  Avís legal  Política de privacitat  Política cookies  Configuració de galetes  Mapa  EL PAÍS a KIOSKO y MÁS

Índex  RSS

Una estación meteorológica en

el Everest para comprender

cómo nos afecta el cambio

climático

Dentro de la iniciativa Perpetual

Planet, National Geographic y Rolex

comandan una expedición para

instalar el centro metereológico a

mayor altura del mundo, vital para

conocer el efecto del calentamiento

global.
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El moll de la Fusta acull enguany la tercera edició del Nadal 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 capsa de regal i de bola de Nadal

donen la benvinguda als visitants, que al llarg de tot el recorregut poden

gaudir d’un espectacular cel estelat de 200 metres de longitud, format per

500 tires de cordó led i 20 figures amb forma de vaixell de paper, tot

acompanyat per l’elegant decoració dels fanals del moll del Dipòsit i del

passeig Joan de Borbó. Aquest espectacle de llum, música i color es

complementa amb una gran bola de Nadal transitable.

A l’aigua, el pailebot Santa Eulàlia i el Far Barcelona, embarcacions

històriques del Museu Marítim de Barcelona, juntament amb un estel

d’Orient de 2,8 metres d’altura i un pessebre flotant de 6 metres,

complementen tot el conjunt nadalenc del moll de la Fusta.

A aquesta experiència sensorial s’hi sumen altres entreteniments pensats

especialment per als més petits, com és una gran roda de 65 metres

d’altura, des d’on es poden admirar unes espectaculars vistes del port i de

la ciutat, i altres atraccions, com un carrusel tradicional i un petit tren. A

més, Port de Barcelona acosta l’operativa portuària als més menuts oferint

dos tallers divulgatius en què els infants poden jugar a ser estibadors i

participar en una activitat divulgativa sobre el respecte pel medi ambient.

L’oferta es complementa amb paradetes de comerç i gastronomia, on

restauradors, petits artesans i productors de Catalunya ofereixen els seus

productes als visitants.

L’espai també inclou un escenari central, on cada dia tenen lloc actuacions

i cantades de nadales de les entitats i escoles de música dels barris veïns.

Es reforça, d’aquesta manera, el lligam de Port de Barcelona amb les

entitats socials del Raval, 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 recaptar aliments per a les persones més

necessitades. D’aquesta manera, el Port de Barcelona vol acostar als

ciutadans aquesta campanya solidària, que arriba a la seva setzena edició,

per aconseguir el màxim de donatius econòmics, que es transformaran en

aportacions al Banc dels Aliments.

“Amb la celebració d’aquesta tercera edició de Nadal al Port tenim la

voluntat de consolidar aquesta fira nadalenca com un dels punts d’atracció

de Barcelona i de sumar aportant la nostra proposta a l’oferta global que

ofereix la ciutat en aquestes dates”, explica el president de Port de

Barcelona, Damià Calvet.

Tenim molt clar que la nostra responsabilitat com a port passa per

contribuir a la represa i dinamització de l’activitat i de l’economia de la

nostra ciutat, generant ocupació i activitat als barris veïns. I ho fem

donant al nostre Nadal al Port una triple dimensió: cultural, social i també

ambiental, perquè apostem per l’eficiència energètica en l’enllumenat,

evitem l’ús de plàstics d’un sol ús en tot el recinte i apliquem limitacions

acústiques”, afegeix el president de Port de Barcelona.

La fira de Nadal al Port acabarà el dia 6 de gener, però, abans de finalitzar,

el dia 5 de gener es podrà viure en directe l’esperada arribada dels Reis

d’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 barcelonines

i barcelonins els seus millors 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, i s’ampliarà aquest horari al matí a partir del 18 de desembre, d’11 a

22.30 h, excepte els dies 25 de desembre i 1 i 6 de gener, quan es podrà

visitar la fira de 16 a 23 h.
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El port de Barcelona s’omple de màgia amb Nadal

al Port

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

les festes
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Imatge aèria del moll de la Fusta amb el Nadal al Port.

EL PAÍS

Powered By WeMass

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.
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