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El Cant de la Sibil·la se sent a Barcelona la nit de
Nadal
Cada nit de Nadal, a Barcelona, s’hi pot veure una
representació del cant de la Sibil·la. Aquesta peça
medieval de teatre religiós, Patrimoni Immaterial de la
Humanitat, té una durada de cinc minuts i es
representa ben bé abans de la missa del Gall. Enguany
a la ciutat es podran sentir quatre versions diferents del
cant.
Llegir més

Sabies que...

Les neules són unes postres de Nadal medievals?
Són un element molt antic de la gastronomia catalana nadalenca, com ho prova el fet
que siguin esmentades en un escrit del 1267, sobre el convit de Nadal que el rei Jaume I
va oferir aquell any.
Llegir més

Per què Sant Esteve només
se celebra a Catalunya?
Per què Sant Esteve és una festa tan
arrelada a casa nostra i no se celebra a la
resta de l’estat espanyol? El llibret
‘Celebrem el Nadal’, d’Amadeu Carbó, té

21 coses que cal saber sobre
els canelons de Sant Esteve
Sant Esteve i els canelons són dues idees
indestriables: cada 26 de desembre se’n
fan i se’n consumeixen milers! Però
aquest costum tan arrelat és carregat de
mites, llegendes, polèmiques i
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la resposta a aquest enigma i també a un
bon reguitzell més.
Llegir més

innovacions tecnològiques que paga la
pena d'aplegar.
Llegir més

El pessebre en diorama, un
invent barceloní
El va crear Antoni Moliné, membre de
l’Associació de Pessebristes de
Barcelona, l’entitat més antiga del món
dedicada al pessebrisme (1862), que avui
dia encara es manté activa.
Llegir més

Com passar un bon hivern,
segons el refranyer
En una societat eminentment agrària com
la nostra, l’hivern és una època dura que
hom pot intentar passar de la millor
manera possible seguint els consells del
refranyer, una font inesgotable de saviesa
popular.
Llegir més

L’aplec nadalenc de
sardanes, un clàssic de
festes
L’agenda sardanista barcelonina té una
cita ineludible per Nadal: l’aplec que es fa
cada any al parc de la Ciutadella.
Enguany es farà el diumenge 23 de
desembre a les 10.30 a la plaça de la
Cascada.

12 curiositats al voltant de la
Fira de Santa Llúcia
La Fira de Santa Llúcia és el mercat de
Nadal més antic que es fa a la ciutat i amb
tots aquests anys ha tingut temps de ser
la protagonista de desenes d’anècdotes,
costums i curiositats que paga la pena
d'aplegar.
Llegir més

Llegir més
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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
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