
#CIUTATdeNADAL BARCELONA.CAT/NADAL

Pessebres, 
Pastorets, 

Pessebres vivents  
i Cants de la Sibil·la



Aquest Nadal, gaudim de la cultura popular!

Un any més, Barcelona rep les festes de Nadal amb 
representacions pròpies d’aquesta època, que són  
part de la nostra història i de la nostra cultura popular.  
Què seria Nadal sense els pessebres, els pessebres 
vivents, les representacions dels pastorets o els 
concerts de nadales?

Malgrat tot això que ens ha tocat de viure en aquest 
any d’incerteses, hi ha moltes entitats de la ciutat que 
han treballat de valent aquests darrers mesos per 
organitzar una bona colla d'activitats arreu dels nostres 
barris. Entitats que mouen centenars de persones per 
aconseguir que el dia de la funció tot sigui a lloc.

A més, enguany tornarem a tenir el Pessebre Tradicional 
de Barcelona, que es fa al pati del Museu Frederic Marès. 
Aquesta vegada se’ns presenta com un paisatge d’una vila 
costanera de la Mediterrània, amb una reflexió que posa 
de manifest que les migracions de fa dos mil anys encara 
són plenament vigents. 

No deixeu que us ho expliquin i, amb totes les mesures 
de seguretat, enamoreu-vos del Cant de la Sibil·la, 
passegeu pels pessebres vivents, divertiu-vos amb 
els pastorets i admireu els pessebres, tant els més 
tradicionals com els més innovadors. Gaudiu-ne! 



Centre Sant Pere Apòstol
De l’1 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a dissabte, de 17 a 21 h.  
Diumenge, tancat.
C. Sant Pere més Alt, 25. 

Mercat de Santa Caterina
Del 5 de desembre al 9 de gener
dilluns, dimecres i dissabte, de 7.30 a 15.30 h. 
Dimarts, dijous i divendres, de 7.30 a 20 h. Dissabte 
8 de desembre, de 9 a 15 h. Diumenge tancat.
Av. Francesc Cambó, 16
Ho organitza: Associació de Pessebristes de Ciutat Vella.

Palau Mercader
Del 13 de desembre al 6 de gener
De dilluns a diumenge, de 12 a 19 h
C. Lledó, 11
Ho organitza: Associació de Pessebristes de Barcelona.

Parròquia de la Mare de Déu  
de Betlem
Diorames fets per socis de l'Associació  
de Pessebristes de Barcelona
Del 27 de novembre al 24 de gener
De dilluns a diumenge, d’11 a 14 h i de 17 a 21 h. 
A partir del dia de Reis, només obert els 
diumenges de gener d’11 a 14 h i de 17 a 21 h.
La Rambla, 107
Ho organitza: Associació de Pessebristes de Barcelona.

Port Vell. Pessebre al mar
Visible des del Moll de la Fusta
Del 2 de desembre al 6 de gener
Il·luminat de 17.30 a 21.30 h

Seu del Districte de Ciutat Vella
Del 30 de novembre al 9 de gener
De dilluns a divendres, de 8.30 a 18.30 h.
Pl. Bonsuccés, 1
Ho organitza: Associació de Pessebristes de Ciutat Vella.

CIUTAT VELLA
Basílica de la Mare de Déu  
de la Mercè 
Del 22 de desembre al 10 de gener
De dilluns a diumenge, de 9 a 13.30 h.  
i de 14.30 a 20 h
C. Mercè, 1
Ho organitza: Associació de Pessebrista d’Olot

Basílica de Santa Maria del Mar
Del 8 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a dissabte, de 9 a 13 h i de 17 a 20.30 h. 
Diumenge, de 10 a 13 h i de 17 a 20.30 h.
Pl. Santa Maria, 1

Basílica de Santa Maria del Pi 
L’església també estarà engalanada  
amb neules nadalenques
Del 13 de desembre al 2 de febrer
dissabte i diumenge, de 18 a 20 h
Pl. Pi, 7

La Casa dels Entremesos
Pessebre popular i humorístic
De l’1 de desembre al 30 de gener
De dimarts a dissabte, de 10 a 13 i de 16 a 19 h. 
Diumenge i festius, d’11 a 14 h. Dilluns tancat.
Pl. Beates, 2
Ho organitza: Federació d’Entitats de Cultura Popular i 
Tradicional de la Barcelona Vella i Associació de Pessebristes 
de Ciutat Vella.

La Catedral
Del 28 de novembre al 6 de gener
De dilluns a divendres, d’11.30 a 13.45 i de 17 a 19.15 h.
Dissabte i vigílies, de 11.30 a 13.45 i de 17.15 a 19.15 h.
Diumenge i festius, de 10.15 a 13.45 i de 17.15 a 19.15 h.
Claustre de la Catedral (accés pel c. Bisbe).

Per Nadal,  
Barcelona 
s’omple  
de pessebres

Pessebre tradicional al 
Museu Frederic Marès
Pessebre d’estil tradicional que recorda 
el paisatge d’una vila costanera de la 
Mediterrània, creat per l’Associació de 
Pessebristes de Barcelona, i que posa  
de manifest que les migracions de fa dos  
mil anys encara són plenament vigents.  
Amb aquesta escenificació es volen acostar 
les dues ribes de la Mediterrània, amb  
Tossa de Mar i Palestina unides per l’aigua. 
Un viatge des d’un poble iber i romà de casa 
nostra fins a l’indret on va néixer Jesús. 
Aquesta vegada no hi ha cova ni portal,  
sinó que el naixement se situa al ras, sense 
ningú que l’hagi acollit. També hi ha molts 
més detalls per a observar, com les àmfores 
de vi desades arran de mar, un dels aliments 
sagrats de la Mediterrània.

Del 28 de novembre de 2020  
al 2 de febrer de 2021
De dimarts a dissabte: de 10 a 19 h.  
Diumenges: d'11 a 20 h. Dilluns tancat. Els dies 25 
de desembre i 1 de gener el Museu estarà tancat.
Pati del museu Frederic Marès (plaça de Sant Iu, 5)

Programa d’actes  
entorn del pessebre
Inauguració
Divendres 27 de novembre a les 19.30 h  
al canal de Youtube de Cultura Popular Barcelona.

Cantada de nadales al pla de la Seu
Diumenge 20 de desembre. 
Entre les 11 i les 14 h cantaran diverses corals  
del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya  
i a les 16 h hi actuarà la Coral Sant Jordi.

Els pessebres de la 
plaça de Sant Jaume,  
en una exposició
Enguany la plaça de Sant Jaume no lluirà  
el tradicional muntatge nadalenc per raons 
sanitàries. Això permet de fer una aturada i 
reflexionar sobre el significat dels pessebres 
que s’hi han fet aquesta darrera dècada.

Qui no recorda els pessebres dels darrers 
anys? N’hi ha hagut d’agosarats com el que 
se situava als terrats de la ciutat, el de les 
cadires al voltant de l’àpat nadalenc o aquell 
en què les siluetes de les figures tradicionals 
eren sobre un pal. I uns altres de més 
clàssics com el que recordava una església 
romànica, el que era fet sobre una calaixera  
i el que commemorava el centenari del 
primer diorama.

La mostra s’articula al voltant de cinc de les 
figures principals del pessebre: l’àngel, els 
Reis, el naixement, els animals i el caganer.  
A l’exposició s’hi pot veure la interpretació 
que cadascuna de les propostes ha fet 
d’aquests elements tan populars.

El pessebre, com qualsevol altra 
manifestació cultural, té una evolució 
constant. No hi ha una manera única de fer-lo 
ni tampoc una intencionalitat única sobre 
aquesta tradició. L’exposició dóna valor a 
les propostes artístiques de reinterpretació 
d’una de les tradicions insígnia del Nadal 
barceloní.

Del 2 de desembre al 5 de gener
De dilluns a diumenge, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Ajuntament de Barcelona (pl. Sant Jaume, 1)

Pessebres



EIXAMPLE
Església de Sant Gaietà
Del 20 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a diumenge, de 8 a 12 h i de 17 a 19 h.
C. Consell de Cent, 293 

Mercat de la Concepció
Del 26 de novembre al 9 de gener
dilluns i dissabte, de 8 a 15 h.  
De dimarts a divendres, de 8 a 20 h.
C. d’Aragó, 313-317
Ho organitza: Associació de Pessebristes de Ciutat Vella.

Parròquia de Sant Ramon  
de Penyafort
Del 8 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a divendres, de 7 a 20 h.
Dissabte, diumenge i festius d’11 a 21 h.
Rambla de Catalunya, 115

Santuari de Nostra Senyora  
del Sagrat Cor
Del 14 de desembre a l’1 de febrer
De dilluns a divendres, de 7.30 a 13 h i de 17 a 20.30 h. 
Dissabte i diumenge, de 10 a 13 h i de 18 a 20 h.
C. Rosselló, 175

SANTS-MONTJUÏC
Parròquia de Sant Medir
Del 8 de desembre al 2 de febrer 
De dilluns a divendres, de 18.30 a 19 h. Dissabte, de 
19.30 a 20 h. Diumenge i festius, de 10.30 a 11 h
C. Constitució, 17

Parròquia de Sant Ramon Nonat
Del 8 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a dissabte, de 10 a 12 h i de 18 a 20 h.
Av. Sant Ramon Nonat, 1

LES CORTS
Centre Comercial l’Illa Diagonal
Pessebre en moviment
De l’1 de desembre al 5 de gener.
De dilluns a dissabte, de 9.30 a 21 h
Av. Diagonal, 557
Ho organitza: Pessebre en moviment.

Parròquia de Santa Maria del Remei
Del 8 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a divendres, de 19 a 20.30 h.  
Dissabte, de 18 a 19.30 h. Diumenge, de 9.30 a 13 h.
Pl. la Concòrdia, 1. 

Reial Monestir de Santa Maria  
de Pedralbes
Del 13 de desembre al 2 de febrer
De dimarts a diumenge, de 10 a 19 h.  
Festius, de 10 a 14 h. Dilluns, tancat.
Baixada del Monestir, 9
Ho organitza: Associació de Pessebristes de Barcelona. 

SARRIÀ – SANT GERVASI
Centre parroquial de Sarrià
Del 15 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h.
C. Pare Miquel de Sarrià, 8.

Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià
Del 12 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a divendres, de 8 a 21 h.  
Dissabte, diumenge i festius, de 17 a 21 h.
C. Rector Voltà, 5 

GRÀCIA
Centre Moral i Instructiu de Gràcia
Pendent de confirmació
C. Ros de Olano, 9.

Fundació Festa Major de Gràcia
Pessebre tradicional i pessebre de clics
Del 9 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a dijous, de 16 a 20 h.  
Divendres, de 10 a 13.30 h.
A més, es podrà gaudir dels dos pessebres  
des de l’aplicació de la Fundació en format 360º.
C. Alzina, 9

Oratori de Sant Felip Neri
Del 8 de desembre al 2 de febrer
Pendent de confirmació
C. Sol, 8

Viaducte de Vallcarca
Pessebre de la plaça de Sant Jaume de l’any 2017, 
obra de Jordi Darder, adaptat al pont i cases dels 
voltants.
Del 3 de desembre al 8 de gener
Viaducte de Vallcarca, 4

La Violeta de Gràcia
Pessebre de clics
Del 9 de desembre al 2 de febrer
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 16 a 23 h. 
Dissabte i diumenge, de 10 a 23 h. 
C. Maspons, 6 

SANT ANDREU
Centre Municipal de Cultura Popular 
de Sant Andreu – Can Galta
Pendent de confirmació
C. Arquímedes, 30 

SANT MARTÍ
Centre d’Imatgeria Festiva  
de Sant Martí - Can Saladrigas. 
Pessebre visible des de l’aparador 
Mes de desembre 
C. Joncar, 35 
Ho organitza: Associació de Pessebristes de Ciutat Vella.

Els concerts d’aquest cicle es podran veure 
al cap d’uns dies al canal de Youtube de 
Cultura Popular Barcelona. 
Per a més informació, cliqueu aquí.

Concert de Nadal de la Beat Band  
de l’associació Symphocat
Dimarts 8 de desembre a les 19 h
Preu: Taquilla inversa 
El Centre de Gràcia (c. Ros de Olano, 9)

Concert de Cançons d’hivern i 
nadales del cor de cambra Dyapason
Diumenge 13 de desembre a les 18 h
Preu: Taquilla inversa
Teatre de Sarrià (c. Pare Miquel de Sarrià, 8)

Concert de Nadal de la Banda 
Simfònica de Roquetes – Nou Barris
Diumenge 20 de desembre a les 18 h
Preu: Taquilla inversa
Casino l’Aliança del Poblenou  
(rambla del Poblenou, 42)

Concert de Nadal de la Cobla 
Sant Jordi – Ciutat de Barcelona 
i presentació del CD Tríptic de 
records
Dilluns 21 de desembre a les 19 h
Preu: Taquilla inversa
Casino l’Aliança del Poblenou 
(rambla del Poblenou, 42)

Concert d’Any Nou de la Banda 
Simfònica de Barcelona
Diumenge 3 de gener a les 18 h
Preu: Taquilla inversa
Lluïsos d’Horta (c. Feliu i Codina, 7-9)

Concert d’Any Nou de la Banda 
Simfònica de Roquetes – Nou Barris
Diumenge 3 de gener a les 18 h
Preu: Taquilla inversa
Sants Teatre (c. Antoni de Capmany, 72-76)

Cultura Popular als Ateneus

Un any més, torna la ruta pessebrística, 
que en aquest cas es farà en format 
virtual. Al llarg del recorregut es visitaran 
diversos pessebres del centre de la 
ciutat i s’explicarà el que deia Joan 
Amades sobre els pessebres. 

Cal inscripció prèvia. 
Inscripció gratuïta fins a omplir l’aforament. 
Ho organitza: Associació Cultural Joan Amades. 
Dilluns 28 de desembre, 17 h
Inscriu-te aquí.

Dilluns 28 de desembre, 19 h
Inscriu-te aquí.

Dimarts 29 de desembre, 17 h
Inscriu-te aquí.

Dimarts 29 de desembre, 19 h
Inscriu-te aquí. 

Ruta pessebrística virtual

https://www.barcelona.cat/culturapopular/ca/noticia/infobarcelonacalagenda-de-la-setmana-al-cicle-de-cultura-popular-als-ateneus_992797
https://forms.gle/V1Gxcz39kv42mFXR9
https://forms.gle/aQ8G86NAxr9qkH5g6
https://forms.gle/gdpuTVbdNBpePMCJ6
https://forms.gle/BDAQb9R94suKjVAp9


Els pastorets són una de les obres de 
teatre més populars de la ciutat. Se’n fan 
molts i de molt diferents, tot i que sovint 
segueixen els textos de les dues versions 
més populars. La més famosa és ‘Els 
Pastorets o l’adveniment de l’infant Jesús’, 
de Josep Maria Folch i Torres. L’altre text 
conegut és ‘L’estel de Natzaret’, una obra 
musicada creada per Ramon Pàmies el 
1891 al Cercle Catòlic de Gràcia. A més, 
n'hi ha versions lliures o més modernes. 
En podeu veure en ateneus, teatres  
i cercles artístics de tot el país.

Us presentem tots els pastorets que 
s'interpretaran aquest any tan especial. 
N’hi ha menys que els anys anteriors 
perquè algunes representacions s’han 
hagut de suspendre: són obres de teatre 
amateur que tenen escenes amb molts 
personatges i la covid-19 no ha permès 
que es representessin. A més, hi ha  
molts grups que no han pogut assajar  
ni preparar l’obra com calia.

Per tant, gaudim-ne com mai i esperem 
que l’any vinent els puguem tornar a tenir 
tots al programa. Llarga vida als pastorets!

LA CASA DELS ENTREMESOS
(plaça de les Beates, 2)
De dimarts a dissabte, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h. 
Diumenge i festius, d’11 a 14 h. Dilluns, tancat.

EXPOSICIÓ

Art i ofici del pessebrisme
De l’1 de desembre al 30 de gener
Ho organitza: Associació de Pessebristes de Ciutat Vella.

Inauguració de les exposicions  
de Nadal i encesa de l’enllumenat
Dissabte 5 de desembre a les 18 h

Campanya de recollida  
de llibres i joguines noves  
‘Cavalcant cap als Reis’ 
Del 5 de desembre al 3 de gener 
Amb la participació dels Cavallets Cotoners  
de Barcelona i els Cavallets petits  
de l’Esbart Català de Dansaires.

XERRADA

Celebrem el Nadal:  
El Cicle Nadalenc, les seves  
festes i singularitats 
A càrrec d’Amadeu Carbó i Abel Plana
Dijous 10 de desembre a les 20 h
Ho organitza: Associació de Pessebristes de Ciutat Vella.

XERRADA

Els Santons, l’ànima provençana  
del Nadal 
A càrrec de Jordi Montlló i Bolart
Dimecres 16 de desembre a les 20 h
Ho organitza: Associació de Festes de la Plaça Nova.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

‘El Tió de Nadal’
A càrrec de Josep Fornés
Dimecres 23 de desembre a les 20 h

SESSIÓ DE TITELLES

Ara ve Nadal
Dissabte 19 de desembre a les 11 i a les 12 h 
Cal reservar entrada prèviament al web  
www.lacasadelsentremesos.cat
Preu: 4 € (menors de 3 anys, gratuït)

CAN MUSONS DE GRÀCIA
(carrer de l’Alzina, 9)
De dilluns a dijous, de 16 a 20 h 
Divendres, de 10 a 13.30 h

EXPOSICIÓ

Pastorets. La lluita ancestral  
entre el bé i el mal 
Es podrà gaudir de l’exposició des de l’aplicació  
de la Fundació en format 360º. 
Del 9 de desembre al 2 de febrer

CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS 
(Travessia de Sant Antoni, 6)

La Taverna de Nadal 
A càrrec d’Anaís Falcó, Jordi Fàbregas,  
Xavi Rota i el taller de cançó del CAT 
Dimecres 16 de desembre a les 20 h 
Entrada lliure amb reserva prèvia a  
bardelcat@gmail.com.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

‘El Tió de Nadal’ 
A càrrec de Josep Fornés 
Divendres 18 de desembre a les 19 h 
Entrada lliure amb reserva prèvia a entradium.com

Lo Misteri de Nadal 
Concert a càrrec de Quico el Célio,  
el Noi i el Mut de Ferreries 
Divendres 18 de desembre a les 20 h 
Preu: general, 12 € / anticipada, 10 € / Amics del 
CAT, 6 €. Reserva d’entrades a entradium.com

Nadales 
A càrrec d’Ivan Beltran, Josep Pedrals  
i Carles Pedragosa
Diumenge 3 de gener a les 19 h
Preu: general, 12 € / anticipada, 10 € / Amics del 
CAT, 6 €. Reserva d’entrades a entradium.com

EXPOSICIÓ 

Mostra de figures de pastors músics
Procedents de la col·lecció privada de Jaume Ayats
Del 11 de desembre al 2 de febrer
Dimarts, dimecres i divendres, de 10 a 18 h.  
Dijous, de 10 a 21 h.  
Dissabte i diumenge, de 10 a 19 h.
Preu: accés lliure. 
Museu de la Música (c. Lepant, 150)

Diverses versions de ‘Els Pastorets  
o l’adveniment de l’infant Jesús’,  
de Josep Maria Folch i Torres

Casal de barri Font d'en Fargues
Projecció
Diumenge 20 de desembre
C. Pedrell, 67

Centre Catòlic de Sants
A càrrec del grup teatral
Dates i 19 i 20 de desembre a les 18 h  
i 27 de desembre a les 12 i les 18 h
Preu: general, 8 € / socis, 6 € / infants, 5 € 
C. Antoni de Capmany, 72-76

Foment Hortenc 
Primera quinzena de gener
Per a més informació, consulteu el web  
www.fomenthortenc.cat
C. Alt de Mariner, 15

Exposicions i altres activitats

Podeu consultar totes les activitats de Nadal a la web barcelona.cat/nadal 

Pastorets

http://www.lacasadelsentremesos.cat


Les dades contingudes en aquest programa són correctes el 22 de novembre de 2020. Si hi ha cap entitat organitzadora  
de pessebres, pastorets o pessebres vivents que no hi surti, pot fer-nos arribar la informació sobre la seva activitat a l’adreça  
de correu electrònic culturapopularbcn@bcn.cat. Podeu consultar-ne les modificacions a: barcelona.cat/nadal

Navas 
Pendent de confirmació
Podeu consultar la web  
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/navas 
Centre Cívic Navas (ptge. Doctor Torent, 1)

La Torre del Suro 
22 de desembre a les 18 h 
Cal inscripció prèvia clicant al web  
www.pessebrevivent.cat  
Es podrà seguir en directe al Facebook de 
Cultura Popular Barcelona.  
A més, a partir del 10 de desembre es pot gaudir 
de l’exposició virtual amb imatges d’altres anys 
al web www.pessebrevivent.cat.  
Casa de Repòs Sant Camil  
(carrer de Sales i Ferré, 60). 
Ho organitza: Taller-escola Sant Camil. 

Basílica de Santa Maria del Pi 
Pendent de confirmació
Pl. del Pi, 7 

Catedral de Barcelona 
Pendent de confirmació
Pla de la Seu, 3 

Església de Sant Gaietà 
23.45 h 
C. Consell de Cent, 293

Parròquia de Sant Medir 
A càrrec de la Coral Sant Medir 
20 h 
Cal reserva prèvia al correu info@coralsantmedir.cat
C. Constitució, 17 

Parròquia de la Mare de Déu 
 de Montserrat
A càrrec de l’Orfeó Martinenc
Dissabte 21 de desembre a les 19 h
C. Verge de Montserrat, 144 

Pessebres 
Vivents
Una altra tradició pertanyent al teatre 
popular és el pessebre vivent. Diuen que el 
primer pessebre que Sant Francesc d’Assís 
va fer l’any 1223 era un pessebre vivent. 
Tanmateix, les representacions actuals 
neixen l’any 1956, amb el pessebre que es 
va fer a la vila andorrana d’Engordany. 

D’aleshores ençà, aquesta tradició ha  
fet fortuna i s’ha estès arreu del país.  
A Barcelona el primer va ser el de la 
Torre del Suro del Guinardó, l’any 1993. 
Normalment se n'hi fa una desena, tot  
i que enguany la covid-19 n’ha fet minvar  
el nombre substancialment. Però no patiu, 
de segur que l’any vinent els podrem veure 
tots una altra vegada.

Sabíeu que cada nit de Nadal, a Barcelona, 
s’hi pot sentir el Cant de la Sibil·la? Aquesta 
peça medieval de teatre religiós, Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat, té una durada  
de cinc minuts i es representa abans de  
la missa del Gall, el dia 24 de desembre.  
A Barcelona es va recuperar el 1983 a 
l’església de Santa Maria del Mar i, d'any en 
any, la xifra de cants de la Sibil·la no ha parat 
de créixer. 

La Sibil·la és una endevinadora provinent  
del món pagà que amb el seu cant pronostica 
l’arribada de Jesús de Natzaret i una terrible  
fi del món. La cançó, que sol ser interpretada 
‘a cappella’, es basa en una melodia d’origen 
mossàrab i va ser traduïda al català al  
segle xiii. En les versions més tradicionals,  
la representació és protagonitzada per un 
nen o una dona vestits amb mantell de seda  
i una espasa a la mà.

'L'estel de Natzaret’,  
de Ramon Pàmies

Agrupació Congrés
A càrrec del grup de teatre la Trapa.
Pendent de confirmació 
C. Alexandre Galí, 20

Centre Moral i Cultural  
del Poblenou
20 de desembre i 3 de gener a les 18 h
Preu: general, 10 € / socis, 6 € / infants fins  
a 16 anys i majors de 65, 8 €.  
Es descomptarà 1 € si l’entrada es compra 
anticipadament.
C. Pujades, 176

Centre i Teatre Parroquial  
Sant Vicenç de Sarrià
27 de desembre i 3 i 10 de gener a les 18 h
Preu: general, 8 € / socis, 5 € 
C. Pare Miquel de Sarrià, 8 o c. Major de Sarrià, 117

Altres versions dels Pastorets

Centre Artesà Tradicionàrius 
‘Jisàs de Natzarit’
A càrrec de Pau Riba i De Mortimers
19 de desembre a les 20 h
Preu: general, 15 € / anticipada, 12 € / 
Amics del CAT, 8 €. Entrades anticipades a 
entradium.com
Travessia de Sant Antoni, 6

Lluïsos d'Horta.  
‘Dimonis i pastorets’
Adaptació de textos de Josep M. Folch i Torres, 
Frederic Soler ‘Pitarra’ i Ramon Pàmies
19 i 20 de desembre a les 18 h
Preu: general, 10 € / infants fins a 12 anys, 8 €
C. Feliu i Codina, 7

Cants de la Sibil·la

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/navas
http://www.pessebrevivent.cat
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que es fan a la ciutat?

Subscriu-te al nostre butlletí i no deixis escapar  
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