28/2/2019

Totes les novetat de cultura popular de carnestoltes!
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Comença el Carnaval amb l’Arribo del Rei
Carnestoltes a la Rambla
Avui, Dijous Gras, el rei Carnestoltes arribarà puntual
al centre de la ciutat per proclamar el seu regnat de
disbauxa! Veniu a rebre'l a les 18.00 a la Rambla, a
l'altura de l'Arts Santa Mònica, per pujar en cercavila
fins al palau de la Virreina, des d'on inaugurarà la festa
entre música, confeti i focs artificials!
Llegir més

Sabies que...

Tot el que et cal per viure Carnaval a Barcelona ho trobaràs en
una web?
L'Arribo del Rei Carnestoltes, berenars de Dijous Gras, concursos de truites, rues, tallers
de cuina, concursos de disfresses, enterraments de la sardina... A Barcelona Carnaval
es viu de maneres molt diferents i a la web de Carnestoltes les hi trobaràs totes!
Llegir més

De Dijous Gras a Dimecres
de Cendra, una setmana
plena d’àpats de
Carnestoltes
Concursos de truites, xocolatades,
enterraments de la sardina... A Barcelona

Les més de trenta rues de
Carnestoltes als barris de
Barcelona
El dia culminant serà el dissabte 2 de
març, que és quan les activitats de
carnestoltes es traslladen als barris

http://p7tre.emv3.com/HM?b=dPBIMurTY2M320JACF2ZQVpz0AhvBjX0il9J8qvaqTpJ1Kxiyov_nY4Ldh7EO820&c=CcVjJX9ABZdRwd23OoH5Jg
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és possible passar-se gairebé tota la
setmana de carnaval menjant!

Llegir més

Llegir més

El Dimecres de Cendra,
Barcelona enterra la sardina
deu vegades
Aquesta facècia és una de les cerimònies
que marquen la fi del carnaval i es fa el
Dimecres de Cendra, que enguany
s'escau el 6 de març

Barcelona viu Sant Medir a
Gràcia, Sarrià i Sant Gervasi
Enguany la popular cavalcada es farà
dilluns, 4 de març, perquè la festa s'escau
en diumenge
Llegir més

Llegir més

Cultura Popular als Ateneus:
concert del Cor de Cambra
Dyapason i l’Esbart de Sarrià
Fins al mes d'abril el cicle programa un
total de nou concerts de música de banda,
cobla i cant coral en cinc entitats
barcelonines
Llegir més

En Rodanxó i la Rodanxona,
els gegants del carnaval
barceloní, fan 160 anys!
Aquesta parella de gegants data del 1859
i van estretament lligades a les antigues
celebracions de carnaval que es feien a la
ciutat
Llegir més
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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.
Aquest és un correu automàtic sense servei de resposta.
Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, clica aquí
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