Esdeveniments especials 2019

La Calçotada - 9 de març: Una diada de germanor per gaudir de la cultura popular i la
gastronomia tradicional catalana.
Festival de Titelles de Barcelona - 16 i 17 de març: Un cap de setmana en família ple de
d'espectacles de titelles de tot tipus: de taula, de guant, de fil i teatre d'ombres, entre d'altres.
De flor en flor - del 19 al 22 d'abril: Una gran festa de colors i sensacions on gaudir de
nombroses activitats relacionades amb la sostenibilitat.
Biergarten. Festa de la cervesa - 30 d'abril al 12 de maig: Música en directe i sessions DJ que
transformaran el Poble en un típic Biergarten on la cervesa i la gastronomia alemanya seran les
estrelles.
Rock&Grill. BBQ&Music Festival - 31 de maig, 1 i 2 de juny: Un festival de barbacoa i música
americana on la carn a la brasa esdevindran un excusa perfecta per seure al voltant d'una taula
amb família i amics.
Nits d'Estiu - Juny, juliol i setembre: Teatre, música, cinema i màgia al aire lliure, ompliran les
nits d'estiu d'aquest emblemàtic recinte de Montjuïc.
Fira de Clicks i Lego - 28 i 29 de setembre: Un cap de setmana per als més nostàlgics i
apassionats d'aquestes entranyables figuretes. Espectaculars i minucioses recreacions de
temàtiques molt diverses ompliran els diversos espais del recinte.
Halloween - 2 i 3 de novembre: Zombis, vampirs i altres éssers de la nit en una festa
terroríficament divertida i plena d'activitats.
Nadal al Poble Espanyol - de 6 al 8 i del 20 al 29 de desembre: Mercat nadalenc, pessebre
vivent, la Casa del Pare Noel, el "Tió"... Tot llest per viure el Nadal més tradicional.
Festa de Cap d'Any - 31 de desembre: Un clàssic de la ciutat de Barcelona que omple la nit de
cap d'any amb els hits més actuals.

