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Qui trobarà un home amb tants nassos com dies té
l’any?

 

 

Cada 31 de desembre el misteriós Home dels Nassos

surt a passejar per la ciutat, però a Barcelona no en

trobareu tan sols un, sinó dos. Tant l’Home dels

Nassos de la ciutat com el de la Vila de Gràcia sortiran

dijous en cercavila per acomiadar el darrer dia de

l’any.

Llegir més

 

 Sabies que...  
 

Avui és la diada dels Sants Innocents?
 

Una de les bromes més conegudes i esteses del dia és la de penjar llufes. Actualment

una llufa és una silueta de paper retallada amb forma de persona. Tanmateix, abans

havien fet el fet fulles de col o de bleda, pells de conill, etc.; és a dir, qualsevol cosa

que fos de poc pes.
 

Llegir més

 

 

 

Arriben a la ciutat els primers
enviats dels Reis: patges i

carters
 

A Barcelona el patge Amadeu, la

patgessa Estel i el criat Gregori són els

encarregats d’organitzar el servei

d'intel·ligència dels Reis però tenen un

bon reguitzell d’intendents repartits a

cada barri de la ciutat. Consulteu on

trobar-los!
 

Llegir més

 

 

 

Fàbrica dels Reis d’Orient us
espera a Sant Andreu

 

Tots aquells a qui l’espera dels Reis de

l’Orient se’ls faci molt llarga, a partir de

demà poden visitar el seu magatzem de

regals a la Fabra i Coats, on els ajudants

de ses majestats treballen sense repòs

per tenir-ho tot enllestit abans de la nit

màgica.
 

Llegir més

 

 

 

Els Reis de l'Orient arriben a

Barcelona  

 

Les divuit cavalcades de

Reis als barris de la ciutat  

http://p3trc.emv2.com/HM?b=VnH2E4MZrXQLoOQksrbydKY3Owl5zjqlUPHeaaCQsp8lzJ95vADhR2lUpAQbWBdC&c=Cg6d-zzsCmta4lmMplZywg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=IZ8tyGk6TnSGzvc0mrnPi8jogtYYQMqD2TdC54KyaMiOB4QBm7smOF6UbLKHoCwC&c=uWd38-z_5uluEmglF5PKHQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=gYPaBHfTEomRiGlO6qYPLL1aYvN9udhaj_S_PKJh8l9wOrkeLYmVwW8drijtPmjr&c=t0KP-9KteGMWjMQcd8bEFg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=aOO4JoipLHySrDUHzj_qHIUUmZou9eTcLJd47Ex1q9eSPpFw_FZVNaYJQJbLEKTq&c=BEGDcylleo2xUIroh5rxCA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=TkzgHW5_cFMGTk0vUE6B1dORHxbYpj60_frOFOCc3tYC-sQGIGeXqWZTje-6UsJo&c=FWfYmkCTKhoud15qXtppYw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=CmminrY6qTL3GwmVw-jKUXEfczhAbGDEKeH-ReLL3x_KSHaxRqDbQokThR-8G5bb&c=W47gLOYp8upICbazzMiG8Q
http://p3trc.emv2.com/HS?b=sYr8MsLh4wf2IJFfCexPIHnsW5kVvt1MKnVv1s_Xtzk-jGBhGPD6SZQ1imxTnq6f&c=zlg4mkiiTB_1aN1LGz9SaA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=T52n4NhvLHac5nDYNJ8IkVGzaIKG32obpYcACK0KJRoFKXFWXqt14l0_pW6_4qwT&c=GiKn8pA7aTb58pDhX8CtGg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=zdV38AriSTrfp-gflBOjg9XrlePgohvv0f2UucB5uxnwHsMXpUmWZGEPg2Eb59Ug&c=6Cu1ArcgDMPi6DXMT_xIOA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=k29I-6x1YfTj0zgVU8fUIjngCFzFbikQvynwSe0S3uy0yY52bt0WNgKy-Pa7N81a&c=FAvFEPHqg8jwzfk3FlZjWg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=xFo3DKgWRs7r-AzhfB9wmsT1VTgUbSdWrfNV01HFBK5LG44srpkI-IKzC1oRdzAG&c=M1iezofoPajzlAAxZrJmPQ


 

Com cada any, els Reis de l'Orient

arribaran a Barcelona el 5 de gener a la

tarda, acompanyats del tradicional

seguici de criatures màgiques, carrosses

sorprenents i muntanyes de caramels. Ja

us heu portat bé?
 

Llegir més

 

 

Com que els Reis de l’Orient són màgics

no tenen cap dificultat a fer, en una sola

nit, desenes de cavalcades. A Barcelona

divuit barris fan la seva al marge de la

general amb Melcior, Gaspar i Baltasar

desfilant acompanyats dels seus seguicis.
 

Llegir més

 

 

El Ball de Turcs i Cavallets de
Tarragona i l'Esbart Santa

Tecla, convidats d’honor al

Seguici de les Basíliques
 

A Barcelona la temporada gegantera

s’obre amb el Seguici de les Basíliques

de la Barcelona Antiga, un acte que

rememora les desfilades d’imatgeria

festiva que es feien als segles XVII i XVIII.

Enguany es farà el 9 de gener.
 

Llegir més

 

 

 

Per Cap d’Any, la font màgica
de Montjuïc esdevindrà un

gran rellotge per donar la

benvinguda al 2016
 

Poc abans de la mitjanit començarà

l’espectacle de foc, aigua i llum,

acompanyat de música i percussió. Les

columnes de Puig i Cadafalch

s’il•luminaran per marcar els quarts de les

campanades.
 

Llegir més

 

 

 

El darrer mercat nadalenc: la
Fira de Reis de la Gran Via

 

Fins al 6 de gener podeu fer les compres

de Nadal en alguna de les 280 parades

que hi ha instal·lades al llarg de la Gran

Via de les Corts Catalanes. Hi trobareu

de tot: joguines, artesania, gastronomia...

i aquest any, fins i tot hi ha activitats

infantils!
 

Llegir més

 

 

 

El Centre Sant Pere Apòstol:
més de 120 anys fent barri i

fent projectes
 

El Centre Sant Pere Apòstol és una

entitat sense ànim de lucre fundada el

1892 al barri de Sant Pere de Barcelona.

Al llarg dels anys milers de persones han

participat en les diverses activitats

socioculturals que s’hi organitzen.
 

Llegir més
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