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10 tradicions familiars nadalenques imprescindibles 

Les festes són dels nens i les nenes. Ells hi donen sentit i fan que valguin la pena l’estrès i les 
corredisses que acabem fent gairebé tots cada any. Les tradicions a Catalunya són un bon grapat i, en 
gairebé totes, els nens i nenes en són protagonistes. Des del Tió, passant per muntar el pessebre, fins a 
menjar escudella de galets, dir el poema de Nadal i cantar nadales al voltant de la taula, o anar a veure 
els Pastorets. Hi ha un munt d’activitats a fer aquests dies i us proposem: 
 

• Prepareu un calendari per comptar els dies que falten. El podeu fabricar vosaltres 
mateixos. Inventeu el mètode per fer el compte enrere.  

 

•  Trieu l’arbre plegats. Tret que tingueu la sort de poder-lo recuperar de l’any passat o que 
aquesta tradició no us faci goig per motius ecològics, el més probable és que adquiriu un avet. Aneu 
a qualsevol de les fires de Nadal que hi ha repartides arreu del país. La més emblemàtica, la 
d’Espinelves, del 6 al 14 de desembre. 

 

• Guarniu la casa. Venen un munt d’ornaments per fer-ho, però us ho passareu molt millor si 
els fabriqueu vosaltres mateixos.  

 

• Feu el pessebre més espectacular i original. Si sou innovadors, incorporeu-hi figures de jocs 
dels nens. 

 

• I unes galetes casolanes? Per Nadal, els dolços protagonitzen totes les taules. Us assegurem 
una tarda entretinguda si la dediqueu a fer galetes amb els nens. 

 

• Feu-vos una foto junts i convertiu-la en la felicitació per regalar a tothom. Podeu fer-vos la 
mateixa foto, al mateix lloc, cada any. Una manera fantàstica de veure com creixen els nens. 

 

• No perdeu les arrels. La nit de Nadal és el moment de fer cagar el Tió, per Nadal  recitar la 
poesia de Nadal… Feu que els més petits coneguin les tradicions. 

 

• La solidaritat per bandera. El cor de la gent s’entendreix durant les festes. No tots tenim la 
sort de viure-les amb els que més ens estimem ni com voldríem. És el moment de fer costat als més 
necessitats de les mil i una maneres que s’organitzen arreu, com les recollides de joguines. 

 

• Feu unes felicitacions nadalenques úniques. A banda d’enviar una fotografia familiar, hi ha 
moltes maneres de felicitar les festes. La més innovadora, un DVD amb imatges de tot l’any dels 
més petits de casa. 

 

• Les noves tecnologies, al vostre costat. No veureu tothom per donar en mà les invitacions. El 
correu electrònic serà el vostre gran aliat aquests dies. Sobretot, pels que heu fet tard per enviar-los la 
postal per correu ordinari. 

 
 
 

Font: 14 tradicions familiars nadalenques imprescindibles.  
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