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Tots els pessebres, pastorets i pessebres vivents de
la ciutat, junts en un sol programa
Aquest any per Nadal us oferim un programa que
aplega, per primera vegada, la gran majoria de
pessebres que hi ha repartits per tota la ciutat, totes les
representacions dels pastorets que es fan i els
pessebres vivents que s’escenifiquen a Barcelona.
Llegir més

Sabies que...

El Pessebre del Museu Frederic Marès ens proposa una
passejada pel Pedraforca?
Enguany aquest pessebre d’estil tradicional ens proposa un viatge fins als boscos del
Pedraforca, perquè la característica forma d’aquesta muntanya en presideix totes les
escenes. Però el viatge al massís no s’acaba pas aquí perquè per arribar al pessebre
abans haureu de fer un recorregut pel pati del museu ambientat com un bosc de la zona.
Llegir més

Barcelona fa olor de suro i
molsa: obre la Fira de Santa
Llúcia

La Carassa de Nadal, el
sarraí que escup caramels a
la Fira de Santa Llúcia

L’obertura de la Fira de Santa Llúcia és un La figura es deixa veure únicament els
senyal inequívoc que indica que ens
caps de setmana de desembre, abans de
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acostem a Nadal.

Nadal, a la Fira de Santa Llúcia.

Llegir més

Llegir més

Tots els actes de cultura
popular imprescindibles de
la festa major de Sant
Andreu de Palomar 2018

Els gegants de Sant Andreu
dediquen l’exposició de la
festa major a El Ingenio

La mostra 'El Ingenio: l'aportació de Luís
Sabadell i els Gegants de Sant Andreu de
Fins al 9 de desembre, l'antiga vila
programa un bon reguitzell d’actes i la rica Palomar' es podrà veure fins al 9 de
desembre.
i variada cultura popular de Sant Andreu
hi té un paper molt destacat.
Llegir més

Llegir més

Mostra de Dansa Catalana de
Creació: esbart Ciutat
Comtal
El cicle s'acaba amb una exhibició de ball
a càrrec de l'Esbart Ciutat Comtal, que
interpretarà el seu espectacle ‘Ara i
abans’.
Llegir més

Les diades castelleres de les
colles de Barcelona d’aquest
cap de setmana: 2 de
desembre
La temporada castellera a la ciutat arriba
al final amb l'actuació de la Jove de
Barcelona a la festa major de Sant
Andreu.
Llegir més
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Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us
indiquem que en informar el camp correu electrònic ens autoritzeu a emprar aquest mitjà per la realització de
comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.
Si voleu donar-vos de baixa d’aquest butlletí electrònic feu clic aquí.
Aquest és un correu automàtic sense servei de resposta.
Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, clica aquí
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