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Josep Porta, president de l’Associació de
Pessebristes de Barcelona: ‘l’any 2020 farà 800 anys
del primer pessebre’

 

 

Entrevistem en Josep Porta, president de l'Associació
de Pessebristes de Barcelona. Amb ell, descobrim de
primera mà la història del pessebrisme i repassem els
pessebres més destacats que es poden visitar a la
ciutat.

Llegir més

 

 Sabies que...  
 

La Carassa és una figura que antigament es col·locava sota els
orgues de les esglésies?
 

L’actual Carassa de Nadal de Barcelona va ser recuperada l’any 1988 en forma de
gegantó i aquests dies se la pot veure llançant llaminadures entre les paradetes de la
Fira de Santa Llúcia. T'expliquem qui és i quan la pots veure!
 

Llegir més
 

 

 

El pessebre vivent de la
Torre del Suro, molt més que
un pessebre

 

Un dels pessebres vivents més destacats
que es fan a Barcelona és el de la Torre

 

 

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

 

A Barcelona és costum, cada 13 de
desembre, de passar a demanar protecció
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del Suro, que es fa en un entorn privilegiat
i és protagonitzat per persones amb
discapacitat intel·lectual.
 

Llegir més
 

contra els mals d’ull. Centenars de devots
encenen espelmes a la capella que la
santa té dedicada a la Catedral i, al final
del dia, resta inundada de llum.
 

Llegir més
 

 

Cercavila de la mort i el
renaixement del Fènix del
Poblenou

 

Al Poblenou, Nadal s'hi celebra amb una
festa en què té molt protagonisme el
bestiari del barri. Es diu ‘Ara ve Nadal’,
l’organitza la Colla del Drac i enguany es
farà el dissabte 14 de desembre durant tot
el dia.
 

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
 

 

 

Els ateneus acullen dos
concerts de Nadal

 

La Banda la Valenciana i la Cobla Sant
Jordi - Ciutat de Barcelona acomiaden el
cicle 'Cultura Popular als Ateneus' amb
els respectius concerts de Nadal.
 

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 14 de
desembre al pla de la Catedral i hi haurà
mostres de ball, una cercavila de la
Carassa, titelles, el tió gegant...
 

Llegir més
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La Comissió de Festes de la
Trinitat Vella celebra 30 anys
amb una exposició

 

Una exposició repassa les tres dècades
d'història d'una de les comissions de
festes més actives de la ciutat.
 

Llegir més
 

Una exposició repassa els 30
anys dels gegants del Poble-
sec

 

Aquest 2019 els gegants del Poble-sec
estan de celebració, ja que han
commemorat les tres dècades de
cercaviles i activitats al carrer.
 

Llegir més
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