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El Museu Marès acull el Pessebre Tradicional de
Barcelona 2020
Aquest Nadal la ciutat llueix els seus pessebres
tradicionals a més de l'exposició '10 anys de pessebres
a la plaça de Sant Jaume'.
Llegir més

Sabies que...

El Congrés de Música d'Arrel va ser un èxit!
Hi va haver unes dues-centes persones acreditades i més de quatre mil visualitzacions
al canal de Youtube al llarg del cap de setmana que va durar el congrés.
Llegir més

El cicle de Cultura Popular
als Ateneus torna als
escenaris
Continua el cicle amb cobles, esbarts,
bandes, corals... Descobreix aquí com

Tots els pessebres, pastorets
i pessebres vivents de la
ciutat, en un sol programa
Quan arriba Nadal, Barcelona s'omple de
pessebres, pastorets i pessebres vivents.

pots reservar les teves entrades i gaudirne al màxim!
Llegir més

Sant Andreu de Palomar
celebra la seva Festa Major
2020!
Del 27 al 30 de novembre el barri de Sant
Andreu de Palomar celebra la seva Festa
Major en un format virtual. Hi ha activitats
per a tothom!

Enguany, per segona vegada, us els
oferim aplegats.
Llegir més

Així és el cartell de la Festa
Major de Sant Andreu 2020!
El cartell guanyador del concurs
d'enguany és obra de Jaume Gubianas i
representa bona part dels elements de
cultura popular del barri.
Llegir més

Llegir més

Concursos i vídeos per
celebrar la Festa Major de la
Verneda i Sant Martí 2020!
Fins al 29 de novembre, la Verneda
celebra algunes activitats virtuals de la
Festa Major: el concurs de dibuix i el joc
de la festa!

Arriba el Nadal 2020 a la
Casa dels Entremesos
La Casa dels Entremesos es prepara pel
Nadal amb xerrades, presentacions,
exposicions i pessebres!
Llegir més

Llegir més

10 anys dels Castells com a

La Carassa de Nadal torna a

Patrimoni de la Humanitat
L'any 2010 la UNESCO va declarar els
Castells com a Obra Mestra del Patrimoni
Oral i Immaterial de la Humanitat.
Llegir més

la Fira de Santa Llúcia
La figura es deixa veure únicament els
caps de setmana d'abans de Nadal, a la
Fira de Santa Llúcia. Voleu saber quan
sortirà aquest any?
Llegir més

Tot a punt per la Fira de
Santa Llúcia 2020!
Torna la fira de Nadal més antiga de la
ciutat: la Fira de Santa Llúcia. Del 27 de
novembre al 23 de desembre a l'avinguda
de la Catedral!
Llegir més

El Mercat de Pedralbes dóna
la benvinguda a un Nadal
diferent
El diumenge 29 de novembre s'organitza
el tradicional Mercat Solidari de Nadal a
Pedralbes, amb totes les mesures
sanitàries.
Llegir més

La Fira de Nadal de la
Sagrada Família s'adapta a
l’actual situació sanitària
Del 28 de novembre al 23 de desembre la
plaça de la Sagrada Família s'omplirà
amb una cinquantena de parades de tot
tipus, la meitat que l'any passat.
Llegir més

VÍDEO: Revivim el Memorial
Joaquim Serra 2020
Les cobles Sant Jordi - Ciutat de
Barcelona i Mediterrània són les
protagonistes del memorial d'enguany,
que fomenta la nova producció de música
per a cobla.
Llegir més
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