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Arrenca la festa major de Sant Andreu, la darrera de
l’any
La festa major de Sant Andreu és la que tanca el cicle
de festes a la ciutat i per això es mereix un comiat
com cal. Enguany es fa del 26 de novembre al 8 de
desembre i presenta un programa ben complet, amb
activitats de tota mena i per a tots els públics. La
cultura popular hi és ben present, amb la dansa, el
foc, la imatgeria festiva, el ball de bastons… i un
seguit d'actes que la fan única.
Llegir més

Sabíes que...

Una web aplega tot el que cal saber par passar el Nadal a la
Ciutat?
El cicle nadalenc és molt ric i està ple d'actes i tradicions. Per això a la web de Nadal a
Barcelona hi trobaràs tota mena d'informació sobre els actes de la plaça de Catalunya,
les activitats als districtes, sobre les campanades de Cap d'Any i la cavalcada de Reis...
Llegir més

Barcelona fa olor de suro i
molsa: obre la Fira de Santa

La Carassa de Nadal, el
sarraí que escup caramels a

A Barcelona
Llúciahi ha un senyal inequívoc
que indica que ens acostem a Nadal:
l’obertura de la Fira de Santa Llúcia.
Aquest mercat nadalenc obre la porta el
divendres 25 de novembre i la seva
germana petita, la Fira de Nadal de la
Sagrada Família, obrirà l’endemà, el
dissabte 26.

Aquesta
la peça
Fira tan
de Santa
singularLlúcia
d’imatgeria
festiva representa un sarraí i palesa
l’evolució d’una tradició molt antiga, la de
les Carasses d’orgue, que altrament
hauria desaparegut. Consulteu les
sortides que farà aquest Nadal!
Llegir més

Llegir més

La Diada de les Tradicions i
Costums Nadalencs a
Catalunya, un clàssic de la
Fira de Santa Llúcia
Aquest acte, un dels més destacats de la
programació de la fira, es farà el dissabte
17 de desembre al pla de la Catedral i
durarà tot el dia. Hi haurà mostres de
ball, una cercavila de la Carassa, titelles,
cant coral, el tió gegant...

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. Enguany farà sortides de Gràcia,
Ciutat Vella i Nou Barris.
Llegir més

Llegir més

Santa Llúcia, patrona dels
oculistes, les modistes i els
informàtics
A Barcelona és costum, cada 13 de
desembre, de passar a demanar
protecció 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

Els Bastoners del Raval fan
d’amfitrions d’un grup de
danses tradicionals dels
Emirats Àrabs Units
El dissabte 3 de desembre al pla de la
Catedral, dins la Fira de Santa Llúcia, es
farà una mostra de balls populars en què
participaran els Bastoners del Raval i el
grup de dansa Almazyood Alharbia, dels
Emirats Àrabs Units.
Llegir més

Tradicions de Nadal
europees
El Krampus tirolès, els mercats de Nadal
alemanys, les corals de Santa Llúcia
escandinaves, regals que apareixen sota
un vaixell a Grècia, un bruixa que porta
regals a Itàlia... el Nadal europeu és molt
ric i ple de tradicions. Les voleu
conèixer?
Llegir més

‘Celebrem el Nadal’, el llibret
que explica l’origen de les
tradicions nadalenques
Quin dia s’ha de desmuntar el pessebre?
Hi ha caganers fora de Catalunya? Qui
va posar cara al tió? El cicle de Nadal és
un període festiu complex i ple de
curiositats i el llibret 'Celebrem el Nadal'
ajuda a ferlo més comprensible.
Llegir més
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