Pessebre oficial del districte de Ciutat Vella
Enguany el pessebre serà diferent, aquest any la molsa l’abandonarà,
deixant pas a la sorra del desert. A més a més s’estrenen figures
noves, arribades des de Jerez, peces úniques que hem volgut
exposar, per tal i donar un caire diferent al pessebre oficial del nostre
districte.
Adreça: Seu del districte de Ciutat Vella, Pl. Bonsuccés, 1 – 08003
Barcelona
Dies i horaris de obertura: Del 9 de desembre al 9 de gener del 2016.
De dilluns a divendres en horari d’atenció ciutadana.
Pessebre Popular de la Casa dels Entremesos
Com ja va sent tradició, les figures del pessebre popular (popular
perquè les figures són gegants/bèsties/capgrossos..) augmentaran, hi
hauran sorpreses agradables per algunes entitats que formen part de
la casa de cultura per excel·lència de Barcelona.
Adreça: La Casa dels Entremesos, Pl. Beates, 2 - 08003 Barcelona.
Dies i horaris de obertura: Del 9 de desembre al 9 de gener del 2016.
De dimarts a dissabte de 10 a 13 h. i de 16 a 19 h. Diumenges i
festius d’11 a 14 h.
Exposició de diorames de l’Escola-Taller de Pessebres de
Barcelona.
Ja fa més de mig any que els alumnes hi treballen amb moltes ganes
i il·lusió. Trobarem diorames de tot tipus, des de l’establia a la
fusteria de Sant Josep, alguns carrers del barri de La Ribera, i molts
altres que ens deixaran bocabadats de la gran feina que any rere any
fan a l’Escola-Taller.
Adreça: La Casa dels Entremesos, Pl. Beates, 2 - 08003 Barcelona.
Dies i horaris de obertura: Del 9 de desembre al 9 de gener del 2016.
De dimarts a dissabte de 10 a 13 h. i de 16 a 19 h. Diumenges i
festius d’11 a 14 h.
Pessebre del Mercat de la Concepció
Aquest serà el segon any que fem el pessebre d’aquest mercat, el
qual té una vitalitat espectacular i promou amb intensitat les
tradicions de casa nostra. Trobareu un pessebre dins d’una parada,
que fa més de 8 metres de llarg, i que va ser guanyador l’any passat
del concurs de pessebres de la Concepció.
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Adreça: C/ Aragó, 313-317 – 08009 Barcelona.
Dies i horaris de obertura: Del 27 de novembre al 9 de gener del
2016.
Dilluns i dissabtes de 8 a 15 h.
De dimarts a divendres de 8 a 20 h.
Pessebre de l’església de Santa Dorotea
Un pessebre especial per una església especial, cada any ens
encarreguen la seva confecció. Nosaltres estem molt contents de
poder col·laborar.
Adreça: C/ de Santa Dorotea, 5 – 08004 Barcelona.
Dies i horaris de obertura: Del 12 de desembre al 30 de gener de
2016.
Dilluns, dimecres i divendres: de 8.30 a 9.30 h.
Dissabtes de 19.30 a 21 h i diumenges de 9.30 a 13.30 h.
Exposició de Diorames al districte de Nou Barris
Per primera vegada muntarem una exposició extra de diorames de la
nostra entitat, i això ho farem gràcies a la col·laboració de la
Fundació Procat i el Centre Cultural els Propis. Ho fem amb ganes i
il·lusió, i farem que el districte de Nou Barris tingui una col·lecció de
pessebres diferents a la resta de Barcelona.
Adreça de les exposicions: Fundació Procat/Centre Cultural “els
Propis”, Via Júlia, 201 - 08042 Barcelona.
Dies i horaris de obertura: Del 5 de desembre al 9 de gener del 2016.
De dimarts a divendres de 18 a 20 h.
Els matins, els dissabtes i els diumenges visites concertades.
Pessebre Oficial del districte de Nou Barris
La Fundació Procat i el Centre Cultural els Propis aposten fort per la
cultura popular i tradicional, i és aquí on col·laborarem de manera
estreta per fer el pessebre oficial del districte de Nou Barris, un dels
pessebres més grans que hem pogut muntar mai. El suro i la molsa
envairan la sala d’actes de l’edifici.
Adreça: Fundació Procat/Centre Cultural “els Propis”, Via Júlia, 201 08042 Barcelona.
Dies i horaris de obertura: Del 5 de desembre al 9 de gener del 2016.
De dimarts a divendres de 18 a 20 h.
Els matins, els dissabtes i els diumenges visites concertades.
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Pessebre del Foment Martinenc
Ens complau molt que una entitat amb tants anys promocionant la
cultura catalana com és el Foment Martinenc compti amb nosaltres
per confeccionar el seu pessebre d’enguany.
Adreça: Foment Martinenc, C/Provença, 591 – 08026 Barcelona.
Dies i horaris de obertura: Del 13 de desembre al 10 de gener del
2016.
De dilluns a dissabte de 9 a 22 h.
Diumenges fins les 21 h.
Taula rodona sobre "Les fires de Nadal i l'artesania local"
Estem molt preocupats per la desaparició de molts artesans i
artesanes tant del nostre país com d’arreu d’Europa, i és per això
que comptarem amb uns convidats especials perquè ens expliquin
com veuen el futur de l’artesania a les fires de Nadal, i sobretot,
saber cap a on anem.
Dijous 17 de desembre de 2015 a les 20 h a la Casa dels Entremesos,
on comptarem amb la participació de:
Presentació:
-

Abel Plana (president de l’associació de Pessebristes de Ciutat Vella).

Moderador:
-

Jordi Montlló (president del Col·lectiu el Bou i la Mula)

Ponents:
-

Albert Deulofeu (President de l’associació Fira de santa Llúcia)
Diego Martínez (Firaire de Santa Llúcia, sector verd)
Charles Fillit ( responsable Projecte Argila Aubagne)

Seguici del Nadal
Enguany el Seguici del Nadal estrena nou personatge: el Sr. Caneló
d’Escudella i Bontorró, que acompanyarà com fidel Camarlenc al seu
protagonista, l’Esperit del Nadal.
Dissabte dia 5 de desembre a les 18.30 h. NOU BARRIS
Visita inaugural del Pessebre i l’exposició de diorames al districte de
Nou Barris amb l’acompanyament de l’Esbart l’Espiga d’Or. Encesa
de llums de la façana de la Fundació Procat i el Centre Cultural els
Propis. Petit concert de Nadal a càrrec del grup que acompanya al
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Seguici del Nadal “els Ginjolers” i inauguració dels diorames i
pessebre a l’interior de l’edifici.
Recorregut: Plaça Francesc Layret, Via Júlia i Fundació Procat i el
Centre Cultural els Propis.
Dissabte dia 12 de desembre a les 18.30 h. CIUTAT VELLA
Visita inaugural del Pessebre oficial del districte de Ciutat Vella, amb
l’acompanyament de l’Esbart Català de Dansaires i el grup de música
“els Ginjolers”. Passejarà passant pel pessebre de la plaça de Sant
Jaume, la fira de Santa Llúcia i finalitzarà a la Casa dels Entremesos
on farà el pregó del Nadal. Donarà per inaugurats el pessebre Popular
i l’exposició de diorames de l’Escola-Taller de Pessebres de Barcelona.
Recorregut: Pl. Bonsuccés, c/Bonsuccés, la Rambla, c/Canuda, Av.
Portal de l’Àngel, c/Arcs, Bisbe, Pl. De St. Jaume, Bisbe, Pl. Nova, Fira
de Santa Llúcia, Via Laietana i La Casa dels Entremesos.
Dissabte dia 19 de desembre a les 11.30 h. SANT ANDREU
El seguici del Nadal de Barcelona, amb el seu protagonista, l’Esperit
del Nadal, farà la seva aparició a la plaça Orfila, on es trobarà amb el
cercavila nadalenc que sortirà des del Centre de Cultura Municipal de
Sant Andreu, amb sardanistes, i amb els músics de l’aula de músics.
Una nova oportunitat per veure l’Esperit del Nadal acompanyat pel
seu inseparable camarlenc el Sr. Caneló d’Escudella i Bontorró.
Recorregut: Inici a la plaça Orfila, passejada pel centre de Sant
Andreu de Palomar i final al mercat.
Diumenge dia 20 de desembre a les 11 h. EIXAMPLE
Visita de l’Esperit del Nadal i el seu Camarlenc, el Sr. Caneló
d’Escudella i Bontorró i les quatre estacions al Mercat de la
Concepció, per comprovar com es desenvolupen les activitats del
Nadal al mercat. Es farà un “pinta i retalla” el teu pessebre a càrrec
de la nostra entitat i el “conte-conte” de l’Esperit del Nadal.
Recorregut: Interior i voltants del Mercat de la Concepció.
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