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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
 

 

http://p7tre.emv3.com/HM?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FGz8nC0LgoKqmnqVkbqTwtVIVyK9JJuMqla1YmbcZSFa&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FLqtFQlTkydTL_jY3D806bO4s39XQ7jwgyTGjVzU92_7&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FLA01jrVBsh0kqh3sgw248OkjNT7wLHwZcbNG1Cr7oo5&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FFOFliiedX4zXhwC4eB4d0Nsu4SKlRMq5eAk3Al8gUpP&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FFOFliiedX4zXhwC4eB4d0Nsu4SKlRMq5eAk3Al8gUpP&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FFOFliiedX4zXhwC4eB4d0Nsu4SKlRMq5eAk3Al8gUpP&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FLKO5fCiVBjhuqG9NVXjza3dVE6Vv1Uz8SH0x7msi0y5&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FLKO5fCiVBjhuqG9NVXjza3dVE6Vv1Uz8SH0x7msi0y5&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FOw1OwX4g76QEnY5YtzIh4ILI0a6IhQ-MfEXPONQAk2G&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FOw1OwX4g76QEnY5YtzIh4ILI0a6IhQ-MfEXPONQAk2G&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FOw1OwX4g76QEnY5YtzIh4ILI0a6IhQ-MfEXPONQAk2G&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FO9GAJg57f0mAnMryje---q6WrOl47F1elAJgXi7hMwo&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FO9GAJg57f0mAnMryje---q6WrOl47F1elAJgXi7hMwo&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FO9GAJg57f0mAnMryje---q6WrOl47F1elAJgXi7hMwo&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q


 

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.
 

Llegir més
 

 

 

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
 

 

 

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.
 

 

http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FK_bTpjbUCNSmNv4H7nrSugeBbsPURUP3FIn09VwINp2&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FK_bTpjbUCNSmNv4H7nrSugeBbsPURUP3FIn09VwINp2&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FK_bTpjbUCNSmNv4H7nrSugeBbsPURUP3FIn09VwINp2&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FB7tkg_xFRcmIt7OJVXG6YkQJtYLjTleEyRuCOWNcE29&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FB7tkg_xFRcmIt7OJVXG6YkQJtYLjTleEyRuCOWNcE29&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FB7tkg_xFRcmIt7OJVXG6YkQJtYLjTleEyRuCOWNcE29&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FATnGgLsK58lGiScRX2Md8CKmrl6bonN-wOTtN_4pEnB&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FATnGgLsK58lGiScRX2Md8CKmrl6bonN-wOTtN_4pEnB&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FATnGgLsK58lGiScRX2Md8CKmrl6bonN-wOTtN_4pEnB&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FCootEHU3CIxa609u__oidDQHAlR0k-FdSpPwEyu_lw2&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FCootEHU3CIxa609u__oidDQHAlR0k-FdSpPwEyu_lw2&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FCootEHU3CIxa609u__oidDQHAlR0k-FdSpPwEyu_lw2&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FJHOiNwr8OvyXR2d9EBQWqASuiebT4As0aoJ1MBiEopR&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FJHOiNwr8OvyXR2d9EBQWqASuiebT4As0aoJ1MBiEopR&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FJHOiNwr8OvyXR2d9EBQWqASuiebT4As0aoJ1MBiEopR&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FGgBTGvDcL-TDUdM0OCYSUgur4bljvT4Vsf02nctvYmy&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q
http://p7tre.emv3.com/HS?b=wZLgZ1SQjTyMREbpROB_FGgBTGvDcL-TDUdM0OCYSUgur4bljvT4Vsf02nctvYmy&c=7PdQT7doE4OVejiZAKt20Q


Llegir més
 

 

© Copyright: Ajuntament de Barcelona

D’acord a la normativa vigent de protecció de dades us informem que les vostres dades personals
seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Gestionar la tramesa d'informació
regular sobre l'activitat municipal, legitimada d’acord amb el vostre consentiment, de la que podeu

trobar tota la informació a l’enllaç: tractament 0162 – Gestió d’informació regular sobre l’activitat
municipal. 

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers i seran eliminades un cop
complertes les obligacions legals derivades de la gestió sol•licitada. Teniu dret a accedir, rectificar i
suprimir les vostres dades, així com altres drets establerts per la normativa de protecció de dades. 

En informar el camp de correu electrònic o telèfon mòbil, autoritzeu a rebre comunicacions directament
relacionades amb la finalitat indicada en virtut del compliment amb la Llei de Serveis de la Societat de la

Informació 34/2002 d’11 de juliol. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i
protecció de dades a: http://ajuntament.barcelona.cat/protecciodades 

Aquest servei és part del Butlletí de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona. 
Si voleu donar-vos de baixa d’aquest butlletí electrònic feu clic aquí. 

Podeu contactar amb el servei a través de la bústia.

Aquest és un correu automàtic sense servei de resposta.
Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, clica aquí
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