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Arriba la Castanyada!
Quan acaba l'octubre i arriba Tots Sants, la ciutat
s'omple de parades de castanyes i activitats a tots als
barris. Entra al web de la Castanyada i descobreix tot
el que pots fer!
Llegir més

Sabies que...

El refranyer sobre Tots Sants és molt ric?
T'expliquem el significat d'alguns dels refranys i dites entorn de la festivitat de Tots Sants.
Els coneixes tots?
Llegir més

La recepta dels panellets
Els panellets són uns dolços petits,
generalment rodons, fets amb una massa
de sucre, rovell d’ou i ametlla. Hi ha
moltes maneres de fer panellets, però els
més típics són els d’ametlla i els de
pinyons.
Llegir més

El Santet del Poblenou, un
culte popular que fa 120
anys que dura
Al cementiri del Poblenou hi ha una tomba
més concorreguda que la resta: Hi
descansa Francesc Canals i Ambrós, un
jove mort a vint-i-dos anys el 27 de juliol
de 1899.
Llegir més

L'origen cèltic de la festa de
Tots Sants
Tots Sants forma part d’un grup de festes,
juntament amb el Dia dels Morts i
Halloween, que tenen un origen comú,
basat en el record dels difunts.
Llegir més

La castanyada, segons Joan
Amades
A partir de mitjan octubre els carrers i
places de la ciutat s’omplen de parades
de castanyes i moniatos. Aquesta és una
tradició que ve de lluny i que Joan
Amades ja recull al 'Costumari Català'.
Llegir més

L'esbart de Sarrià i el cor de
cambra Dyapason, al cicle
'Cultura Popular als Ateneus'
Durant el mes de novembre continua el
cicle Cultura Popular als Ateneus, amb
concerts de cobla inclosos al cicle
Concerts de Cobla a Barcelona.

Una festa major d’aniversari
a la Verneda!
Del 4 al 17 de novembre els barris de
Sant Martí de Provençals i de la Verneda i
la Pau celebren la festa major, plena
d'aniversaris.
Llegir més

Llegir més

Ja és aquí la festa major del
Clot – Camp de l’Arpa 2019
De l'1 al 17 de novembre, torna la festa
major als barris del Clot i el Camp de
l’Arpa del Clot, que la celebren
conjuntament pels volts de Sant Martí.
Llegir més

Torna la Ballada de Gegants
Històrics de Santa Maria del
Mar
El dissabte 9 de novembre se celebra la
Ballada de Gegants Històrics a Santa
Maria del Mar amb els Gegants del Pi,
l'Àliga i els Gegants de l'Hospitalet com a
convidats.

Llegir més
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