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Per Nadal, Barcelona tindrà un pessebre clàssic al
Museu Marès
Enguany a la ruta pessebrística pels carrers del centre
de Barcelona s’hi incorpora una nova parada: el
pessebre del pati del Museu Marès. L’ha fet
l'Associació de Pessebristes de Barcelona, l’entitat
degana de la ciutat, i és un gran pessebre d’estètica
tradicional amb molsa i figures de fusta.
Llegir més

Sabies que...

La imatgeria festiva de Sant Andreu està exposada a la Fabra i
Coats?
Per escalfar motors de cara a la festa major, la imatgeria festiva de Sant Andreu
s'exposa a l'Espai Eulàlia Bóta fins l'1 de desembre. Hi ha la família dels gegants de
Sant Andreu al complet: l'Andreu i la Coloma, els renovats gegants Coloms, els
gegantons Avis i també el Bretolàs i altres peces de les escoles del barri.
Llegir més

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

La Carassa de Nadal, el
sarraí que escup caramels a
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Llúcia

la Fira de Santa Llúcia

A Barcelona hi ha un senyal inequívoc
que indica que ens acostem a Nadal:
l’obertura de la Fira de Santa Llúcia.
Aquest mercat nadalenc tradicional, que
es fa des del segle XVIII al voltant de la
Catedral, obre la porta el divendres 24 de
novembre.

Aquesta misteriosa figura es deixa veure
únicament els caps de setmana de
desembre, abans de Nadal. Passeja per
la Fira de Santa Llúcia fent giravoltar els
ulls i escopint caramels. Voleu saber quan
sortirà aquest any?
Llegir més

Llegir més

La Casa dels Entremesos
dedica una exposició a la
Fira de Santa Llúcia
El 30 de novembre s’inaugura a la Casa
dels Entremesos l’exposició ‘Perquè avui
és Santa Llúcia... pels volts de la plaça
Nova’. La mostra pren per fil argumental
la Fira de Santa Llúcia per explicar la
història del barri perdut de la Catedral.
Llegir més

Voleu veure el nou aspecte
dels gegants Coloms de Sant
Andreu?
Els principals canvis que s’han fet a les
figures són a nivell escultòric i de vestuari.
Si els voleu veure de prop, són exposats
fins al 29 de novembre a la Mostra
d'Imatgeria Festiva de Sant Andreu de
Palomar.
Llegir més

Vols dissenyar el cartell de les festes de Sant Josep Oriol 2018?
Després de l’èxit de l'any passat, enguany torna el concurs per dissenyar el cartell
anunciador de les festes de Sant Josep Oriol 2018, que es faran al barri del Pi del 17 al
25 de març. Es poden presentar propostes fins al 9 de gener i el cartell guanyador
s’endurà un premi de 150 euros.
Llegir més
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