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Com serà l'arribada dels Reis d'Orient 2021?
El dimarts 5 de gener a les 19.30 h rebrem a en
Melcior, en Gaspar i en Baltasar amb un espectacle
màgic ple d'il·lusió, que es podrà veure per televisió.
Llegir més

Sabies que...

El 2021 tindrà 14 dies festius?
Quan caurà Setmana Santa? Quins dies festius hi haurà? Fem un repàs del calendari de
festius a Barcelona per l'any 2021.
Llegir més

Es convoquen les Beques
Premis Ciutat de Barcelona,
dotades amb 1,6 milions
d'euros
Fins al 17 de febrer es poden presentar
els projectes. Hi haurà 11 beques de

Convocades les
subvencions per projectes i
activitats de districte i de
ciutat
Del 7 al 27 de gener es poden presentar
les subvencions d'activitats de districte i

cultura popular, dotades amb 6.000 euros
cadascuna.
Llegir més

de ciutat. Enguany hi ha novetats, com
ara el programa de cicle festiu i festes
majors.
Llegir més

Qui trobarà l’Home dels
Nassos?
A Barcelona d’aquest rar exemplar que és
l’Home dels Nassos no en trobareu tan
sols un, sinó dos!
Llegir més

Barcelona rep el 2021 amb
castells de focs repartits per
la ciutat
El 31 de desembre es podran seguir les
campanades des de casa gràcies als
espectacles pirotècnics repartits pels 10
districtes de la ciutat.
Llegir més

Per què mengem raïm la nit
del 31 de desembre?
No entenem l'entrada a l'any nou sense
menjar-nos dotze grans de raïm mentre
sonen les dotze campanades. Però, per
què ho fem?
Llegir més

Barcelona s’omple de patges
i carters dels Reis d’Orient
Aquests dies la ciutat s'omple de patges i
carters repartits pels mercats, centres
cívics i eixos comercials. Perquè
Barcelona és molt gran i els Reis
necessiten molta ajuda!
Llegir més

Tots els Campaments i
rebudes als Reis d'Orient
que es fan a Barcelona
aquest 2021!
Els Reis d'Orient són màgics i per això els
dies 4 i 5 de gener els podrem trobar
repartits per nombrosos campaments i
espectacles reials!

Què celebrarem el 2021?
Aniversaris i efemèrides de
l'any nou
Estem a punt d'encetar l'any nou i
repassem els aniversaris més destacats
que celebrarem, com ara els 150 anys de
les Festes de la Mercè!
Llegir més

Llegir més

Els Bocs de Can Rosés
expliquen la història de
l'Aegis en un conte
La colla de diables celebra el seu 25è
aniversari amb l'edició d'un conte sobre
l'Aegis, la bèstia de la colla. Ara han
engegat la campanya de
micromecenatge.

L'Esbart Sant Martí celebra
els 75 anys estrenant
l'espectacle Segell Sant Martí
Els dies 7 i 8 de gener l'esbart presenta el
seu nou espectacle al Sant Andreu Teatre.
Es tracta d'un compendi de les anteriors
produccions.
Llegir més

Llegir més

Descobrim els vestuaris de
l'Esbart Sant Jordi amb una
exposició de nines!

L'agenda de la setmana del
cicle de Cultura Popular als
Ateneus

Fins al 23 de gener, la Farinera del Clot
acull l'exposició de les nines de l'esbart
Sant Jordi, amb desenes de
reproduccions dels vestits que porten els
dansaires.

Continua el cicle amb cobles, esbarts,
bandes, corals... Descobreix aquí com
pots reservar les teves entrades i gaudirne al màxim!

Llegir més

Llegir més

VÍDEO: Concert de Nadal de
la Banda la Valenciana

VÍDEO: Visitem l'exposició
sobre el pessebre de la plaça
de Sant Jaume

Enregistrament del concert fet al Teatre de
Sarrià el dia 11 de desembre en el marc
Ja fa 10 anys que l'Institut de Cultura
del cicle Cultura Popular als Ateneus.
s'encarrega del pessebre de la plaça de
Sant Jaume i ara una exposició repassa
Llegir més
els muntatges dels darrers anys.
Llegir més
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