
COMENCEM LA CAMPANYA AMB 
LA PARTICIPACIÓ DE:

2022

<Una nit 
d il lusió per 
a tothom)

Amb la col·laboració de:

a l’Ateneu i a 

la seu de 

Creu Roja 

Cerdanyola

Ripollet

Montcada

Porta una joguina 
nova i/o un llibre del 

29 de novembre 
al 29 de desembre 

• AFI Escola Bellaterra
• Associació Gastro Cultural La 

Mandanga
• Associació d’Artistes Plàstics 

de Cerdanyola
• Associació Paradistes dels 

Mercats de Serraperera i 
Fontetes

• AV Canaletes
• AV Fontetes
• AV Turó de Sant Pau
• AMPA Carles Buïgas
• AMPA Collserola
• AMPA Escola Bellaterra
• AMPA Turó de Guiera
• AMPA Pere Calders
• Ateneu de Cerdanyola
• Atletisme i Triatló Cerdanyola
• AULOS Escola de Música 

Municipal
• Autoescoles Cordellas
• Bar Cal Pintxo
• Bambalina
• Casal de Joves de Cerdanyola
• Casal de la Residència de 

Cerdanyola
• Casal Jubilats de Fontetes
• Castellers de Cerdanyola
• Cerdanyola Comerc i Serveis
• CEM de Can Xarau
• Club Frontenis
• Escola Ball Roger’s
• Escola Bellaterra
• Escola Collserola
• Escola Sant Martí
• Escola Saltells
• Escola Serraperera
• Escola Turó de Guiera
• Escola Xarau
• Cerdanyola Comerç i Serveis
• Club de Futbol de Cerdanyola
• Col·legi Montserrat
• Consell d’Esports Municipal
• Consell Esportiu de Cerdanyola
• Creu Roja Joventut Cerdanyola 

Ripollet - Montcada  

• Dones per la Igualtat
• EGARSAT Cerdanyola
• EMD Bellaterra
• Escola Anunciata FEDAC - 

Cerdanyola
• Escola Bressol Municipal 

Cordelles
• Escola Bressol Municipal 

Montflorit
• Escola Bressol Municipal 

Turonet
• Escola d’Art de l’Ateneu
• Escola Escaladei
• Escola Municipal La Sínia
• Espai Infantil Cerdanyola
• Esplai del Roser
• Farmàcia Júlia Álvarez-Pereiro
• Farmàcia Rovira i Fundació 

Rovira
• Farmàcia Selva
• Fuji-Electric Europe Cerdanyola
• IES Banús
• INS Jaume Mimó
• IES Gorgs
• INS Pere Calders
• INTERROLL España S.A.
• Joguines Dubà
• Joguines Galerías Torras
• Joguines Pardo
• La Constància Factoria Cultural
• LACER SA - Cerdanyola
• Llibreria L’escola - El ruc savi
• Llar d’Infants Ninot
• Llar d’Infants Nins
• Llar d’Infants Nou Patufet
• Llibreria Éfora
• Llibreria L’Aranya
• Llibreria Lilliput
• Mercat de les Fontetes
• Mercat de Serraperera
• MH Industrias SLU
• Perruqueria Rodelas
• PEM GUIERA
• Sarda Riders
• Sener Aeroespacial
• TÜV SÜD Iberia - Cerdanyola

És un plaer compartir amb totes i tots vosaltres un any 
més la campanya “Una nit d’il·lusió per a tothom”, una 
campanya que no seria possible sense la vostra implica-
ció i participació.

Nadal s’acosta i la màgia i la música omplen els nostres 
carrers, acompanyant l’esperit solidari que caracteritza 
la nostra ciutat. Amb la col·laboració de les entitats i del 
veïnat, treballarem perquè aquesta màgia del Nadal arribi 
a totes les llars de Cerdanyola, garantint alhora que tots 
els infants de la ciutat puguin gaudir de la nit de Reis i del 
seu dret al joc. I és que no hem d’oblidar que la infància 
no es pot concebre sense el joc. El dret al joc està recollit 
a la Convenció dels Drets dels Infants des de l’any 1989. 
Jugar permet als infants aprendre, descobrir el món que 
els envolta, fer volar la imaginació, superar reptes i posar 
en pràctica els valors del treball en equip i la cooperació. 
En definitiva, el joc els permet créixer i desenvolupar les 
seves capacitats. 

Moltes gràcies a totes i a tots per fer-ho possible. 
Us desitjo unes bones festes, un bon Nadal i un bon any 
ple de satisfaccions.

Pepi Rivera Dueñas
Regidora de Benestar Social

Cerdanyola és un municipi solidari; ho demostra any 
rere any amb les activitats que s’organitzen per ajudar 
aquells que més ho necessiten.

La crisi que vivim a conseqüència de la pandèmia de la 
COVID-19 ha fet que moltes persones hagin vist alterada 
la seva vida, i això ha provocat una situació de vulnerabi-
litat en moltes famílies. La precarietat econòmica i social 
té com a principals víctimes uns infants que tenen dret al 
lleure, a l’esbarjo i al joc, i nosaltres, els adults, tenim el 
deure de garantir-los aquests drets. És per això que són 
necessàries campanyes de solidaritat com la que es fa a 
Cerdanyola des de fa molts anys. 

“Una nit d’il·lusió per a tothom“ és una campanya or-
ganitzada per entitats i associacions de la ciutat, en 
col·laboració amb l’Ajuntament i la Creu Roja. L’objectiu 
de la campanya és aconseguir que els infants de Cerda-
nyola, sense excepcions, puguin gaudir de la màgia de la 
nit de Reis sigui quina sigui la situació de la seva família.

Després del parèntesi de l’any passat en què no es van 
poder realitzar actes, aquest any sí que s’han programat 
moltes activitats encaminades a aconseguir joguines per 
a la campanya “Una nit d’il·lusió per a tothom”. L’objectiu 
és que petits i grans sàpiguen que, tot i que ens trobem 
en una situació complicada, Cerdanyola és solidària i 
està disposada a col·laborar per fer possible que la nit 
més màgica de l’any ho sigui per a tothom.

Participem en les activitats programades i demostrem 
una vegada més que som un municipi solidari!

Carlos Cordón Núñez
Alcalde



PROGRAMA 

FINS AL 19 DE DESEMBRE
Euro Solidari Farmàcia Rovira
Participa en la rifa solidària a favor de la campanya.  
Amb l’aportació d’1 euro podràs aconseguir 10 números per 
participar en la rifa de productes de la Farmàcia Rovira.
Lloc: Farmàcia Rovira (Pg. Cordelles, 64)
Hora: de 9 a 20.30 h 
Organitza: Farmàcia Rovira

10 i 17 DE DESEMBRE
Punt de recollida i donacions mitjançant guardioles als 
Mercats de les Fontetes i Serraperera 
Lloc: Mercat de Serraperera (C. Sant Casimir- Serraperera) i Mercat 
de les Fontetes (C. dels Reis, 22)
Hora: de 10 a 13 h
Organitza: Creu Roja Joventut Cerdanyola - Ripollet – Montcada

DEL 10 AL 22 DE DESEMBRE
No et quedis sense el teu calendari solidari!
L’Escola d’Arts Plàstiques de Cerdanyola dissenyarà un calendari 
solidari a partir de diferents obres d’art realitzades per l’alumnat  
de totes les especialitats artístiques.
El calendari es podrà adquirir en diferents equipaments culturals  
de la ciutat per una donació mínima de 5 euros.* 
Lloc: Museu d’Art de Cerdanyola (MAC), Museu d’Història de 
Cerdanyola - Ca N’Oliver i Ateneu de Cerdanyola 
Hora: en funció de l’horari dels equipaments. 
*Les donacions es destinaran a la compra de joguines noves i/o llibres. 
Organitza: Escola d’Arts Plàstiques de l’Ateneu

11 i 16 DE DESEMBRE
Fem Nadal!
Vine a deixar la teva joguina i/o llibre nou* i emporta’t una figura 
creativa!
Lloc: Plaça Abat Oliba
Hora: 11 de desembre d’11 a 14 h i 16 de desembre de 16.30 a 19 h
Organitza: Creu Roja Joventut Cerdanyola - Ripollet - Montcada
*Si ho prefereixes, també podràs fer una donació que es destinarà a  
la compra de joguines i/o llibres.

12 DE DESEMBRE
Pastisseria creativa: taller de dolços
Vine a deixar la teva joguina i/o el teu llibre nou i emporta’t un dolç 
fet per tu!
En aquest taller, adreçat a totes les edats, aprendreu a fer dolços 
que podreu penjar al vostre arbre de Nadal. El taller serà impartit 
per Susana Sánchez, de la pastisseria creativa DiS. 
Lloc: Plaça Josep Viladomat
Hora: d’11 a 13 h
Organitza: Cerdanyola Comerç i Serveis

<Una nit d il lusió 
per a tothom)

• AV Amics de Montflorit
• AV Canaletes
• AV Fontetes
• AV Turó de Sant Pau
• AMPAs Escoles 

Participants
• Ateneu de Cerdanyola del 

Vallès
• AULOS Escola de Música 

Municipal
• Autoescoles Cordellas
• Bar Cal Pintxo
• Bar Grau
• CFA L’Alzina
• Escola Bellaterra
• Escola Collserola
• Escola Escaladei
• Escola La Sínia
• Escola Saltells 
• Escola Sant Martí
• Escola Serraperera
• Escola Turó de Guiera
• Escola Xarau
• Cerdanyola Comerç i 

Serveis
• CEM Can Xarau
• Casal de la Residència de 

Cerdanyola
• Col·legi Montserrat
• Consell Esportiu Vallès 

Occidental Sud
• Creu Roja Cerdanyola – 

Montcada - Ripollet
• Egarsat
• Escola Anunciata FEDAC-

Cerdanyola

• Escola Bressol Municipal 
Cordelles

• Escola Bressol Municipal 
Montflorit

• Escola Bressol Municipal 
Turonet

• Escola Anunciata - FEDAC
• Escola Serraparera
• Espai Infantil Cerdanyola
• Farmàcia Álvarez - Pererio
• Farmàcia Rovira i Fundació 

Rovira
• Farmàcia Selva
• Fuji
• INS Banús
• INS Jaume Mimó
• INS Pere Calders
• Interroll
• Joguines Dubà
• Joguines Galerías Torras
• Joguines Pardo
• Llibreria L’escola – El ruc 

savi
• Llar d’Infants Ninot
• Llar d’Infants Nins
• Llar d’Infants Nou Patufet
• Llibreria Éfora
• Llibreria L’Aranya
• Llibreria Lilliput
• Llibreria Casanovas
• Mercat de les Fontetes
• Mercat de Serraperera
• PEM Guiera
• TÜV SÜD Iberia - 

Cerdanyola

DE L’1 AL 31 DE DESEMBRE
Donacions voluntàries a les guardioles i espais que  
trobareu als comerços i entitats col·laboradores.

Recollida de joguines noves i llibres a:
 

15 i 16 DE DESEMBRE
Nadales al pati
Vine a deixar la teva joguina i/o llibre nou i escolta cançons de Nadal!
Els nens i nenes de 4 a 9 anys de l’escola interpretaran diferents 
nadales. 
Lloc: Pati de l’escola Aulos (C. de Sant Enric, 31)
Hora: de 18 a 19 h
Organitza: Aulos, Escola Municipal de Música

17 DE DESEMBRE
Venda de pastissos
Fes la teva donació i gaudeix d’un tast de pastís!
Lloc: Mercat Municipal de les Fontetes (C. dels Reis, 22)
Hora: a partir de les 17 h
Organitza: Casal de Joves Altimira

18 DE DESEMBRE 
Fem pinya per les joguines
Vine a deixar la teva joguina i/o llibre nou i participa en un taller  
de castells infantil!
Lloc: Plaça Abat Oliba
Hora: 11 h
Organitza: Castellers de Cerdanyola del Vallès
Papanoelada solidària
Vine a deixar la teva joguina nova i/o llibre nou i veuràs una  
exhibició de motocicletes nadalenques!
Lloc: Parc del Turonet 
Hora: de 15 a 18 h. Exposició d’estands i marxandatge.
A partir de les 18 h. Passeig de les motocicletes enlluernades pels 
carrers de Cerdanyola.
Organitza: Sarda Riders Cerdanyola
Espectacle solidari: Elmer, l’elefant de colors
Vine a deixar la teva joguina nova i/o llibre nou i gaudeix de 
l’espectacle!
Lloc: Ateneu de Cerdanyola (C. Indústria, 38)
Hora: 12 h
Organitza: Bambalina

19 DE DESEMBRE
Masterclass solidària
Vine a deixar la teva joguina i/o llibre nou i participa en una 
masterclass!
Lloc: Avinguda Canaletes i Carrer de la Costa
Hora: 12 h
Organitza: AV Canaletes i Escola de Dansa Roger’s
Espectacle solidari: Els pastorets
Vine a deixar la teva joguina i/o llibre nou i gaudeix de l’espectacle!
Lloc: Centre Cívic del Turó de Sant Pau
Hora: 18 h
Organitza: AV Turó de Sant Pau EMD Bellaterra

21 DE DESEMBRE
Concerts solidaris
Vine a deixar la teva joguina i/o llibre nou i gaudeix dels concerts!
L’alumnat i, en especial, les grans formacions de l’escola l’EMM 
Aulos interpretaran diferents peces musicals de diferents estil i 
compositors. Tot per desitjar un bon Nadal amb un toc musical.
Lloc: Pati de l’escola Aulos (C. de Sant Enric, 31) 
Hora: a les 17.45 h i a les 19.30 h (dues funcions)
Organitza: Aulos, Escola Municipal de Música

23 DE DESEMBRE
Pastisseria creativa: taller de dolços
Vine a deixar la teva joguina i/o el teu llibre nou i emporta’t un 
dolç fet per tu!
En aquest taller, adreçat a totes les edats, aprendreu a fer dolços 
que podreu penjar al vostre arbre de Nadal. El taller serà impartit 
per Susana Sánchez, de la pastisseria creativa DiS. 
Lloc: Plaça de la Constitució 
Hora: d’11.30 a 13 h
Organitza: Cerdanyola Comerç i Serveis

24 DE DESEMBRE
Activitat solidària: Caga Tió
Vine a deixar la teva joguina i/o llibre nou i fes cagar el Tió!
Lloc: Plaça Abat Oliba 
Hora: de 18 a 20 h
Organitza: Cerdanyola Comerç i Serveis

23, 24 I 27 DE DESEMBRE
Fes-te voluntària o voluntari per un dia
Vols col·laborar en la campanya de recollida de joguines ajudant 
l’equip de voluntariat de Creu Roja a preparar els regals? Gaudeix 
d’un treball solidari i compromès amb la comunitat.
Places limitades, confirma la participació trucant abans del 18 de 
desembre al 93 691 61 61
El dia 23 de desembre de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
El dia 24 de desembre de 10 a 12 h
El dia 27 de desembre de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Lloc: Ca n’Altimira, Av. Catalunya, 21, Cerdanyola del Vallès
Organitza: Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada

2 DE GENER 
Arrossada Popular 
Vine a deixar la teva joguina i/o llibre nou i gaudeix d’una paella!
Dinar popular amenitzat per un grup de música. Per accedir al 
recinte, caldrà portar una joguina nova i/o un llibre.
Lloc: Museu d’Història de Cerdanyola - Ca N’Ortadó (Plaça de Sant 
Ramon, 23) 
Hora: de 12 a 20 h
Organitza: Associació Gastro - Cultural La Mandanga i Cal Pintxo
 


