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Els 10 actes imprescindibles dels Foguerons de Sant
Antoni de sa Pobla a Gràcia 2019
Enguany cremaran una dotzena de foguerons, al
voltant dels quals dissabte el vespre s’hi farà una
revetlla amb carn a la brasa, música i cant. Però la
festa té tres dies de durada i comprèn molts altres
actes per acostar-se a la cultura popular i les tradicions
mallorquines.
Llegir més

Sabies que...

Tens temps de visitar el pessebre del Museu Frederic Marès fins
al 2 de febrer?
Tal com mana la tradició, el pessebre no es traurà fins per la Candelera. Aquesta festa,
que cau el 2 de febrer, és quan s'acostuma a cloure el cicle nadalenc.
Llegir més

‘Un món de mil dimonis’,
l’exposició que posa cara als
diables de tot el món
Arriba a Barcelona amb motiu dels
Foguerons de Sant Antoni de sa Pobla a
Gràcia i es podrà veure fins al 22 de
febrer.

Per les festes de Santa
Eulàlia es podrà veure una
exposició que aplega
gegants del Corpus i del
Carnaval
La mostra ‘Gegants de Corpus vs
Gegants de Carnaval’ es podrà veure als
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baixos del palau de la Virreina del 2 al 10
de febrer.

Llegir més

Llegir més

Què se celebra per la
Candelera?
El 2 de febrer és la Candelera, una diada
al bell mig de l’hivern, que clou el cicle
nadalenc.
Llegir més

Barcelona dona la
benvinguda a l’Any Nou
Xinès, l’Any del Porc
A Barcelona la celebració oficial es farà el
dissabte 2 de febrer a la zona de l’Arc del
Triomf.
Llegir més

Arrenca el cicle 'Barcelona
1807. La Gran Festa. Art,
música i cultura popular
entorn a la beatificació del
Dr. Josep Oriol'
Fins al 31 de març s’organitzen un seguit
d’actes per commemorar les festes per la
beatificació del sacerdot de la basílica del
Pi, el Dr. Josep Oriol.

La geganta Mercè de Sant
Jaume fa 10 anys
Dissabte a la tarda la geganta celebrarà el
seu aniversari amb una cercavila i balls a
l'interior de la basílica de la Mercè.
Llegir més

Llegir més
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Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us
indiquem que en informar el camp correu electrònic ens autoritzeu a emprar aquest mitjà per la realització de
comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.
Si voleu donar-vos de baixa d’aquest butlletí electrònic feu clic aquí.
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