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'Regala Cultura Popular', la campanya de les entitats
per al Nadal
Descobrim moltes opcions de les entitats de cultura
popular de la ciutat per regalar cultura popular
aquestes festes: ninots de goma, llibres, CD's, contes
infantils...
Llegir més

Sabies que...

El diorama és un invent barceloní?
Es tracta d'un tipus de pessebre on la perspectiva té molta importància i que va ser ideat
per Antoni Moliné l'any 1912. Descobreix-ho aquí!
Llegir més

Torna el pessebre vivent de
la Torre del Suro!
El dimarts 22 de desembre a les 18 h es
representarà aquest pessebre vivent
protagonitzat per persones amb

L'Esbart Sant Martí celebra
els seus 75 anys amb una
exposició
Fins al 19 de desembre, l'entitat repassa
la seva trajectòria en una exposició plena

discapacitat intel·lectual. Es podrà seguir
al Facebook de Cultura Popular.

de records i elements propis de l'esbart.
Llegir més

Llegir més

L'Esperit de Nadal torna a
Barcelona!
El dissabte 19 de desembre l'Esperit de
Nadal torna a la ciutat amb un espectacle
al Centre Sant Pere Apòstol, acompanyat
per tota la seva corrua festiva.
Llegir més

Els 12 pessebres de
Barcelona que no et pots
perdre
Hem fet un recull d'una dotzena de
pessebres ben variats i repartits per tota
la ciutat. No te'n perdis cap ni un!
Llegir més

Torna la mort i renaixement
del Fènix del Poblenou!
Al Poblenou, Nadal s'hi celebra amb una
festa en què té molt protagonisme el
Fènix, una bèstia que mor i ressorgeix de
les seves pròpies cendres.
Llegir més

Obertes les inscripcions a la
Ruta Virtual Pessebrista
2020!
Els dies 28 i 29 de desembre, l'Associació
Joan Amades organitza una ruta virtual
pels pessebres del centre de la ciutat. Cal
inscripció prèvia.
Llegir més

Torna el concurs de
fotografia de Sant Medir

Les Fires de Nadal que
trobaràs a Sants-Montjuïc

2020!
Es reobre el concurs de fotografia de Sant
Medir, que es va posposar per la
pandèmia. Les imatges es poden
presentar fins al 18 de desembre!

Aquest mes de desembre els barris del
Poble-sec i Sants organitzen les
tradicionals fires nadalenques!
Llegir més

Llegir més

Tots els secrets dels
calendaris tradicionals, en
una exposició
La Casa dels Entremesos acull una
exposició sobre la tradició dels almanacs,
llunaris i calendaris tradicionals, amb més
de sis segles d'història!

La Fira de Santa Llúcia acull
la Diada de les Tradicions i
Costums Nadalencs 2020
El dissabte 12 de desembre se celebra la
tradicional diada amb activitats per a tots
els públics: titelles, dansa i concerts!
Llegir més

Llegir més

Descobrim els gegants amb
discapacitat!
El 3 de desembre es commemora el Dia
Internacional de les Persones amb
Discapacitat i per això repassem la
història dels gegants adaptats!
Llegir més

VÍDEO: Presentació del
Pessebre Tradicional de
Barcelona.
Fins al 2 de febrer es pot visitar al Museu
Frederic Marès el Pessebre Tradicional de
la ciutat, obra dels Pessebristes de
Barcelona. Enguany s'inspira en Tossa de
Mar!
Llegir més

10 anys de pessebres a la
plaça de Sant Jaume
Enguany fa deu anys que el pessebre de
la plaça de Sant Jaume és assumit per
l'Institut de Cultura de Barcelona. Els
recordes tots?

La Lira acull 'el Poema de
Nadal'
El dissabte 12 de desembre a les 19 h la
Lira de Sant Andreu presenta un
muntatge nadalenc molt especial.
Llegir més

Llegir més
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