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Tota la informació sobre la Cavalcada de Reis de
Barcelona 2020
Com cada any, els Reis de l'Orient arribaran a
Barcelona el 5 de gener a la tarda, acompanyats del
tradicional seguici de criatures màgiques, patges i
ajudants de tota mena i muntanyes de caramels!
Llegir més

Sabies que...

El 5 de gener es fan tretze cavalcades de Reis a la ciutat?
A Barcelona hi ha molts barris que fan la seva pròpia cavalcada al marge de la general.
Enguany, el 5 de gener al vespre se’n podran veure tretze. Descobreix-les totes aquí.
Llegir més

Tot el que cal saber sobre el
Tortell de Reis
El tortell de Reis és un dolç en forma
d’anella, fet de pasta de brioix i farcit
generalment de massapà, tot i que també
en podem trobar amb cabell d’àngel, nata,
trufa, melmelada o crema.
Llegir més

Ja és en marxa la fàbrica
dels Reis de l'Orient!
Tots aquells a qui l’espera dels Reis de
l’Orient se’ls faci molt llarga, a partir d’avui
poden visitar el seu magatzem de regals a
l'antiga fàbrica Fabra i Coats, on els
ajudants de ses majestats treballen sense
repòs.

Llegir més

Una exposició repassa la
història dels Reis de l'Orient
En sabem moltes coses... però d'on
venen els nostres coneixements sobre els
tres Reis de l'Orient? Aquesta exposició
repassa la història d'aquests personatges
i els seus patges i patgesses!
Llegir més

Barcelona s’omple de patges
i carters dels Reis de l’Orient
A l'Ajuntament hi trobareu patges i
patgesses però també trobareu un bon
reguitzell de carters anònims repartits pels
mercats, centres cívics i principals eixos
comercials. Perquè Barcelona és molt
gran i els Reis necessiten molta ajuda!
Llegir més

Què celebrarem el 2020?
Aniversaris i efemèrides de
l'any nou
A banda de les festes tradicionals del
calendari, aquest 2020 hi haurà un seguit
d'efemèrides per celebrar. Des
d'aniversaris de figures o colles fins als
700 anys de la Processó de Corpus
barcelonina!

Quins són els dies festius
del 2020? Com cauran les
festes del calendari?
Aquí us fem un repàs del calendari festiu
per a l'any nou que ara encetem, alhora
que repassem les dates de les festes més
tradicionals: Carnaval, Corpus, la Mercè...
Llegir més

Llegir més

El pessebre de clics torna a
la Violeta
La Violeta de Gràcia acull, per tercer any

Ja s'han convocat les
subvencions per a projectes
de ciutat de l'any 2020

consecutiu, el pessebre de clics. Un
muntatge de deu metres quadrats que
està ideat per Josep Maria Contel.
Llegir més

Convocades les subvencions per a
activitats de districte i de ciutat per a l'any
2020. En aquesta edició, hi ha novetats,
com la obligatorietat de presentar les
sol·licituds telemàticament.
Llegir més
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