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Es convoquen les Beques Premis Ciutat de
Barcelona, dotades amb 1,6 milions d'euros
Del 30 de desembre al 17 de febrer, es convoquen les
Beques Premis Ciutat de Barcelona. En l'àmbit de la
cultura popular hi haurà 11 beques de 6.000 euros
cadascuna.
Llegir més

Sabies que...

Els canelons de Sant Esteve són una menja recent?
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 innovacions tecnològiques que paga la pena d'aplegar.
Llegir més

Una iniciativa veïnal omple
Ciutat Meridiana de tions
La Ciutat Meridiana té més de 40 tions
repartits pels boscos i racons del barri

Els 4 Cants de la Sibil·la que
es fan enguany a Barcelona
La Nit de Nadal es fa a Barcelona una
representació singular que ha sigut

gràcies a la iniciativa de dues noies
compromeses amb el territori.
Llegir més

declarada com a Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO. És el Cant de
la Sibil·la i enguany també es farà.
Llegir més

Obre la Fira de Reis i Sant
Tomàs a la Gran Via
Fins al 6 de gener, la Fira de Reis i Sant
Tomàs torna a la Gran Via amb totes les
mesures de seguretat i menys parades
que l'any passat.

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? T'ho expliquem!
Llegir més

Llegir més

Neules, torrons, escudella i
canelons: què no pot faltar a
taula per Nadal
La nostra taula nadalenca és molt rica i
variada i poua en tradicions molt diverses.
Llegir més

Tots els pastorets que es fan
a Barcelona el 2020

10 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 té
moltes anècdotes i curiositats.
Llegir més

Tradicions de Nadal
europees

Aquest és el mapa dels Pastorets a
Barcelona, una de les expressions més
destacades del teatre popular que tornen
cada any per Nadal i que es representen
arreu de la ciutat.

El Krampus tirolès, els mercats de Nadal
alemanys, les corals de Santa Llúcia
escandinaves... el Nadal europeu és molt
ric i ple de tradicions. Les voleu conèixer?
Llegir més

Llegir més

10 CD's per regalar aquest
Nadal
Recollim una desena de CD's de cultura
popular de diferents àmbits, perfectes per
fer la carta als Reis!
Llegir més

Ruta de pessebres per Ciutat
Vella 2020
Una desena de pessebres omplen els
edificis de Ciutat Vella en un recorregut
ple d'història i de curiositats!
Llegir més

Les Corts s'omple de fires de
Nadal!
El districte de les Corts s'omple amb fins a
tres fires nadalenques per aconseguir tot
el que necessites per aquestes festes!
Llegir més

L'agenda de la setmana del
cicle de Cultura Popular als
Ateneus
Continua el cicle amb cobles, bandes,
corals... Descobreix aquí com pots
reservar les teves entrades i gaudir-ne al
màxim!
Llegir més

El dia dels Sants Innocents,
quan una tragèdia es
converteix en una broma
Un dels elements més coneguts de la
festa són les llufes, que, tot i anar de
baixa, encara en són la icona.
Descobreix-ho aquí!

Fa una setmana vam poder gaudir del
concert al Centre de Gràcia dins del cicle
de Cultura Popular als Ateneus.
Recupera'l aquí i reviu els millors
moments!
Llegir més

Llegir més

Una exposició repassa la
història del Gat Sírius i els
Diables del Poble-sec
El Centre Cultural Albareda acull fins al 31
de desembre l'exposició 'Cultura de foc',
un repàs per la història del món del foc al
barri.
Llegir més

VÍDEO: Concert de Nadal de
la Beat Band de Symphocat

Els Diables de Montbau
celebren els 5 anys amb una
exposició
Són una de les colles més joves de la
ciutat però ja han arribat als cinc anys de
vida, que repassen en una exposició a la
Sala Polivalent de Montbau.
Llegir més
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