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És un mercat solidari, a benefici de la Fundació Enriqueta Villavecchia, que se celebra 
des del 2011 i que l’any 2021 va atreure al voltant de 2.500 persones a la Casa Capell de 
Barcelona. El mercat s’inspira en un dels nostres lemes:

Els beneficis es destinen a diversos programes d’atenció als infants i joves 
malalts de càncer o altres malalties greus, i al suport de les seves famílies.

A QUÈ ES DESTINA LA RECAPTACIÓ?

QUÈ ÉS EL CHRISTMAS MARKET?

Se n’encarrega la Fundació Enriqueta Villavecchia i el seu equip de voluntariat, 
amb la col·laboració d’empreses, entitats i moltes persones amigues: des de 
famílies ateses per la Fundació fins a una trentena d’escoles que elaboren estels.

QUI L’ORGANITZA?



 de la Fundació Villavecchia

CHRISTMAS ‘CORNER’

Detalls de decoració i de 
regal de temàtica nadalen-
ca. Molts d’aquests articles 
són fets a mà.

NATURAL ‘CORNER’

Tota mena d’opcions de 
decoració natural per a la 
llar durant les Festes.

EL MÓN DELS ESTELS

Articles fets per famílies 
d’infants i joves als que 
acompanyem, tots amb 
l’estrella com a símbol.

OBJECTES DE REGAL

Packs i objectes de regal 
cedits per les nostres 
empreses col·laboradores.

L’espai s’organitza en diversos corners on es poden trobar tota mena d’articles 
de regal i productes relacionats amb les festes nadalenques.



• Del dijous 24 al dissabte 26 de novembre:
          - Dijous de 17 a 21 h.
          - Divendres de 10 a 21 h.
          - Dissabte de 10 a 15 h.

DATES I HORARIS

ACTIVITATS
Tallers i propostes originals i creatives.

ESPAIS COMPLEMENTARIS

LLOC
• Casa Capell (Rambla de Prat, 27 - Barcelona)

#CHRISTMASMARKETSOLIDARI
Per compartir la visita a les xarxes.

MANUALITAT SOLIDÀRIA DELS CENTRES EDUCATIUS
Els arbres de Nadal del Christmas Market (organitzats en un bosc màgic) estan 
decorats amb estels solidaris creats pels alumnes d’una vintena d’escoles.



LA XOCOLATA MÉS SOLIDÀRIA
Al Christmas Market no hi faltaran les nostres xocolates solidàries. Des del 2018, 
Torras col·labora amb la Fundació Villavecchia elaborant rajoles solidàries de 
Nadal, i aquest any hem volgut ampliar l’oferta d’aquests dolços productes.

Capsa de 3 xocolatines: 5€ 

“La xocolata més dolça del Nadal” està formada 
per tres xocolatines que representen els tres Reis 
d’Orient: una de xocolata blanca, una de xocolata 
negra i una de xocolata amb llet. 

Es presenten dins d’un estoig, a l’interior del qual 
trobareu unes estrelles dibuixades per la Sandra, 
una jove de 18 anys amb càncer atesa per la Fundació.

Les estrelles són un símbol dels infants i joves que ens 
han deixat. L’any passat, l’embolcall interior de la xocolata de 
Nadal ja estava il·lustrat amb estrelles, concretament les que 
va dibuixar en Gil, un nen que justament va morir el dia que 
s’engegava la producció de les rajoles a la fàbrica Torras. 
Enguany, l’autora dels dibuixos és la Sandra, una pacient que 
hem acompanyat durant tot el procés de la seva malaltia.

SABIES QUE...

Per una banda, tindrem una rajola de xocolata negra que es vendrà durant tot l’any, 
i per l’altra, un pack de tres xocolatines inspirat en les festes nadalenques.



Preu de la unitat: 2€ 

 “La xocolata per cuidar la Vida” és una rajola de xocolata negra amb un 
72% de cacau i sense sucre. L’embolcall té dues versions: una versió en 
català, de color blau fosc, i una versió en castellà, inspirada en el cartó kraft. 
A l’interior, hi trobareu una explicació de les nostres línies de treball.

Tots els programes es desenvolupen en coordinació amb:

ATENCIÓ SOCIAL
A FAMÍLIES

VOLUNTARIAT ACTIVITATS PER A 
INFANTS I JOVES

CURES 
PAL•LIATIVES 

PEDIÀTRIQUES

SUPORT FORMACIÓ,  
INVESTIGACIÓ 
I HOSPITALS 

PRINCIPALS LÍNIES DE TREBALL DE LA FUNDACIÓ



fundacioenriquetavillavecchia

@fundaciovillavecchia

www.fevillavecchia.es/ca
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