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Santa Llúcia, patrona dels oculistes, les modistes i
els informàtics
‘Que Santa Llúcia et conservi la vista!’ és una
expressió popular que es diu quan algú no troba una
cosa que té davant del nas. I és que Santa Llúcia, a
causa d’algunes escenes del seu martiri, és una santa
invocada per guarir tota mena de mals relacionats amb
la vista. Avui que és la seva diada, te n'expliquem més
coses.
Llegir més

Sabies que...

Tot el que et cal saber per celebrar el Nadal a Barcelona està
aplegat en una web?
Hi trobaràs informació sobre fires i mercats de Nadal, pessebres, actes solidaris,
activitats per fer amb família, la Nit de Cap d'Any, la cavalcada de Reis... Dóna-hi un cop
d'ull!
Llegir més

Arrenca la temporada de
Pastorets a Barcelona
Els centenaris d’en Folch i Torres, els
musicats com ara 'L'Estel de Natzaret’ i
diverses adaptacions lliures. Aquest és el
mapa dels Pastorets a Barcelona, una de

Ruta de pessebres
tradicionals per Barcelona
El pessebre i el Nadal són dos elements
indestriables. Per això cada any, a
principis de desembre, la ciutat s’omple
de representacions del Betlem.
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les expressions més destacades del
teatre popular que tornen cada any per
Nadal.

Llegir més

Llegir més

És temps de pessebres
vivents a Barcelona
Els pessebres vivents són una tradició
nadalenca que ha arrelat amb força a tot
el país i actualment a Barcelona se’n fan
sis. A més, cadascun té un seguit de
particularitats que el fan únic.
Llegir més

La Diada de les Tradicions i
Costums Nadalencs a
Catalunya, un clàssic de la
Fira de Santa Llúcia
Aquest acte es farà el dissabte 15 de
desembre al pla de la Catedral i hi haurà
mostres de ball, una cercavila de la
Carassa, titelles, cant coral, el tió gegant...
Llegir més

L’Esperit de Nadal i el seu
seguici inauguren les festes
a la ciutat

Cultura Popular als Ateneus:
Concert nadalenc de la
Cobla Mediterrània

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

Aquest és el darrer concert del cicle, que
des que va començar al mes de setembre
ha programat nou concerts de música de
banda, cobla i cant coral
Llegir més

Llegir més
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