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Si no pot veure aquest missatge correctament, si us plau fes clic aquí

Núm 108
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Santa Llúcia, patrona dels oculistes, les modistes i
els informàtics

 

 

‘Que Santa Llúcia et conservi la vista!’ és una
expressió popular que es diu quan algú no troba una
cosa que té davant del nas. I és que Santa Llúcia, a
causa d’algunes escenes del seu martiri, és una santa
invocada per guarir tota mena de mals relacionats amb
la vista. Avui que és la seva diada, te n'expliquem més
coses.

Llegir més
 

 Sabies que...  
 

Tot el que et cal saber per celebrar el Nadal a Barcelona està
aplegat en una web?
 

Hi trobaràs informació sobre fires i mercats de Nadal, pessebres, actes solidaris,
activitats per fer amb família, la Nit de Cap d'Any, la cavalcada de Reis... Dóna-hi un cop
d'ull!
 

Llegir més
 

 

 

Arrenca la temporada de
Pastorets a Barcelona

 

Els centenaris d’en Folch i Torres, els
musicats com ara 'L'Estel de Natzaret’ i
diverses adaptacions lliures. Aquest és el
mapa dels Pastorets a Barcelona, una de

 

 

Ruta de pessebres
tradicionals per Barcelona

 

El pessebre i el Nadal són dos elements
indestriables. Per això cada any, a
principis de desembre, la ciutat s’omple
de representacions del Betlem.
 

 

http://p7tre.emv3.com/HM?b=MHiKc49_tYdcIr-vScZF9GwHcBGGgjavOZ9FKWNwCKECYitgH6xtVE1vpWU_EJtk&c=nAX73eGzHJzi4EHa4yQKHQ
http://p7tre.emv3.com/HS?b=MHiKc49_tYdcIr-vScZF9OUQAloX18v69spAhHoFklRK-K81HV8TSj2tLa9bBszY&c=nAX73eGzHJzi4EHa4yQKHQ
http://p7tre.emv3.com/HS?b=MHiKc49_tYdcIr-vScZF9OMfoL04OzJdkTiVkrz1-OGiilx81VQV1ED6VtjwNUNn&c=nAX73eGzHJzi4EHa4yQKHQ
http://p7tre.emv3.com/HS?b=MHiKc49_tYdcIr-vScZF9BbMnqnPeyXczMUfzAYJZ-W1SYhUnPVsHyEYOHDs2rxs&c=nAX73eGzHJzi4EHa4yQKHQ
http://p7tre.emv3.com/HS?b=MHiKc49_tYdcIr-vScZF9BbMnqnPeyXczMUfzAYJZ-W1SYhUnPVsHyEYOHDs2rxs&c=nAX73eGzHJzi4EHa4yQKHQ
http://p7tre.emv3.com/HS?b=MHiKc49_tYdcIr-vScZF9BbMnqnPeyXczMUfzAYJZ-W1SYhUnPVsHyEYOHDs2rxs&c=nAX73eGzHJzi4EHa4yQKHQ
http://p7tre.emv3.com/HS?b=MHiKc49_tYdcIr-vScZF9C5YCz-4g7O60WK9Gyn3KVg6mxKL0VSTHsCuQWFogg6V&c=nAX73eGzHJzi4EHa4yQKHQ
http://p7tre.emv3.com/HS?b=MHiKc49_tYdcIr-vScZF9C5YCz-4g7O60WK9Gyn3KVg6mxKL0VSTHsCuQWFogg6V&c=nAX73eGzHJzi4EHa4yQKHQ
http://p7tre.emv3.com/HS?b=MHiKc49_tYdcIr-vScZF9MRSJ4SOxgD9B5Z0m72iZFZuJ3eQ87z3A20VF2bnFI10&c=nAX73eGzHJzi4EHa4yQKHQ
http://p7tre.emv3.com/HS?b=MHiKc49_tYdcIr-vScZF9MRSJ4SOxgD9B5Z0m72iZFZuJ3eQ87z3A20VF2bnFI10&c=nAX73eGzHJzi4EHa4yQKHQ
http://p7tre.emv3.com/HS?b=MHiKc49_tYdcIr-vScZF9MpZKEFU85eVTBOYW2t-iE3hD5zMPZLRdeAUztmFs9Ni&c=nAX73eGzHJzi4EHa4yQKHQ
http://p7tre.emv3.com/HS?b=MHiKc49_tYdcIr-vScZF9MpZKEFU85eVTBOYW2t-iE3hD5zMPZLRdeAUztmFs9Ni&c=nAX73eGzHJzi4EHa4yQKHQ
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les expressions més destacades del
teatre popular que tornen cada any per
Nadal.
 

Llegir més
 

Llegir més
 

 

És temps de pessebres
vivents a Barcelona

 

Els pessebres vivents són una tradició
nadalenca que ha arrelat amb força a tot
el país i actualment a Barcelona se’n fan
sis. A més, cadascun té un seguit de
particularitats que el fan únic.
 

Llegir més
 

 

 

La Diada de les Tradicions i
Costums Nadalencs a
Catalunya, un clàssic de la
Fira de Santa Llúcia

 

Aquest acte es farà el dissabte 15 de
desembre al pla de la Catedral i hi haurà
mostres de ball, una cercavila de la
Carassa, titelles, cant coral, el tió gegant...
 

Llegir més
 

 

 

L’Esperit de Nadal i el seu
seguici inauguren les festes
a la ciutat

 

A Barcelona hi ha un capgròs que
representa l’Esperit de Nadal i, quan
s’acosten les festes, es passeja per la
ciutat per inaugurar els pessebres que hi
ha
 

Llegir més
 

 

 

Cultura Popular als Ateneus:
Concert nadalenc de la
Cobla Mediterrània

 

Aquest és el darrer concert del cicle, que
des que va començar al mes de setembre
ha programat nou concerts de música de
banda, cobla i cant coral
 

Llegir més
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D’acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals es tracten a
l’empara del fitxer-LOPD “056-Jornades, cursos i activitats informatives” de l’Ajuntament de Barcelona amb la
finalitat de gestionar la tramesa de butlletins informatius, legitimada en base al vostre consentiment. Tret
d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. 
 
Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu
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consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a
www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades 
 
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 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades
http://p7tre.emv3.com/HP?b=MHiKc49_tYdcIr-vScZF9G-GkBLJpwmAoazaEM7f1c2PAaDwxJDSKH0ESn9UhI5W&c=nAX73eGzHJzi4EHa4yQKHQ
mailto:culturapopularbcn@info.e-bcn.cat

