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La fàbrica dels Reis de l’Orient ja funciona a Sant
Andreu
Tots aquells a qui l’espera dels Reis de l’Orient se’ls
faci molt llarga, ja poden visitar el seu magatzem de
regals a l’antiga fàbrica Fabra i Coats, a Sant Andreu.
Hi veuran els ajudants de Ses Majestats com treballen
sense repòs per tenir-ho tot enllestit abans de la nit
màgica. El recinte romandrà obert del 27 al 30 de
desembre i del 2 al 4 de gener.
Llegir més

Sabies que...

Avui és el Dia dels Innocents?
Estigueu alerta que nou us enredin! Una de les bromes més conegudes i esteses del dia
dels Innocents és la de penjar llufes, però n’hi ha moltes més...
Llegir més

El dia de Sants Innocents,
quan una tragèdia en
converteix en una broma
Més enllà de la commemoració d’aquesta

Qui trobarà un home amb
tants nassos com dies té
l’any?
Tothom sap la famosa endevinalla del
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tragèdia bíblica, la festa té uns orígens
pagans més complexos, que l’emparenten
amb les antigues saturnals romanes: :
forma part de les festes d’inversió i
transgressió del cicle hivernal.
Llegir més

darrer dia de l’any: aquella que convida a
cercar, cada 31 de desembre, un home
amb tants nassos com dies té l’any.
Doncs a Barcelona d’aquest rar exemplar
que és l’Home dels Nassos no en
trobareu tan sols un, sinó dos.
Llegir més

Els gotims de raïm
protagonitzen la Nit de Cap
d’Any
El proper diumenge 31 de desembre, a
partir de les 21.30 hores a l’Avinguda
Maria Cristina, Barcelona donarà la
benvinguda al 2018 amb un espectacle de
pirotècnia, música, llum i aigua. Enguany
la celebració té per icona la tradició dels
12 grans de raïm que mengem amb les
campanades.

Crida als voluntaris a
participar al Som Cultura
Popular
Adifolk ha estat seleccionada com a
col·laboradora de l’organització de la
Mostra en la producció, coordinació dels
grups participants i dels diferents espais i
àmbits. Per això fan una crida a sumar-se
a l’equip i col·laborar amb tasques de
suport a regidories…
Llegir més

Llegir més
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