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La fira de Sant Ponç: la festa de la saviesa popular i
les herbes remeieres
L’11 de maig és Sant Ponç, patró d’herbolaris i
apicultors, i per tot el país proliferen les fires d’herbes
remeieres. Una de les més famoses, per l’antiguitat, és
la que es fa al carrer de l’Hospital, al Districte de Ciutat
Vella. Durant tot el dia, entre les 09.00 i les 21.00, el
carrer s’omple de parades on s’hi venen tota mena
d’herbes remeieres i els seus derivats.
Llegir més

Sabies que...

El refranyer és ple de dites que parlen de les propietats de les
herbes remeieres?
Les propietats guaridores de les herbes aromàtiques són infinites i durant molts anys,
quan no hi havia farmacologia, eren la medicina més eficaç que hi havia. D’aquest temps
data la fira de Sant Ponç, que es fa dissabte al carrer de l’Hospital del barri del Raval.
Llegir més

Sant Ponç, una festa que a
Barcelona es viu de maneres
molt diferents
A més de la popular fira del Raval, també
se'n fan al Farró, a Sarrià i al Poble-sec.

Les festes majors del mes de
maig 2019 a Barcelona
Aquest mes de maig es faran una desena
de festes majors a la ciutat. Per tal que
estigueu al dia, us les oferim en un llistat.
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Llegir més

Llegir més

Gràcia recupera les festes de
Sant Isidre que s'havien
celebrat antigament a la vila
La festa, que es fa aquest cap de
setmana, consta de cercaviles d'imatgeria
festiva, tallers per la mainada i un munt de
convidats.

Sant Galderic, l’autèntic
patró dels pagesos catalans
El 15 de maig és Sant Isidre Llaurador i
en molts indrets hi perviuen festes, fires i
aplecs dedicats al patró dels pagesos.
Però sant Isidre no és pas l’autèntic patró
dels pagesos catalans.
Llegir més

Llegir més

L’Aplec de la Sardana de
Gràcia, el més antic de
Barcelona, reneix

Les diades castelleres
d’aquest cap de setmana a
Barcelona: 11 i 12 de maig

Es farà dissabte, de 18.00 a 23.00, a la
Voleu veure castells a Barcelona aquest
plaça de Joanic amb un munt de novetats! cap de setmana? Us fem un llistat amb
totes les diades que es fan a la ciutat.
Llegir més

Llegir més

© Copyright: Ajuntament de Barcelona
D’acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals es tracten a
l’empara del fitxer-LOPD “056-Jornades, cursos i activitats informatives” de l’Ajuntament de Barcelona amb la
finalitat de gestionar la tramesa de butlletins informatius, legitimada en base al vostre consentiment. Tret
d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers.
Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu
consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a
www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades
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.
Aquest és un correu automàtic sense servei de resposta.
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Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, clica aquí
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