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Comença el cicle de Sant Antoni, una festa que a
Barcelona es viu de maneres molt diferents
Sant Antoni és un cicle festiu que comprèn tot el mes
de gener i engloba activitats ben diverses, amb
novetats destacades i un programa general d'actes.
Llegir més

Sabies que...

El refranyer sobre Sant Antoni és molt ric?
Una mostra de la riquesa de Sant Antoni és en el refranyer, ple de dites i refranys que
fan referència a diversos aspectes de la festa, com ara la llegenda, el famós porquet i el
fred.
Llegir més

Gegants i bèsties al Seguici
de les Basíliques de la
Barcelona Antiga 2020
El dissabte 11 de gener torna el Seguici
de les Basíliques, la primera cercavila
gegantera de l'any. Enguany el convidat
és el Ball de Pastorets de Vilafranca.

Arrenca el festival
Tradicionàrius 2020
El festival de folk s'estrena divendres amb
el concert 'Kepa Aurrera' i una cercavila
dels grups Kabum i Guirigall. El
Tradicionàrius s'allargarà fins al 3 d'abril.
Llegir més

Llegir més

Sant Andreu celebra Sant
Antoni amb foc, diables i
carruatges
Aquest cap de setmana el focus del cicle
festiu de Sant Antoni se centra a Sant
Andreu de Palomar amb els Tres Tombs
Infernals i els Tres Tombs.
Llegir més

Els altres foguerons que es
fan a Barcelona per sant
Antoni
Els foguerons de sa Pobla ja fa uns anys
que s'han expandit per la ciutat, i
actualment es poden veure en tres barris
fora de Gràcia.
Llegir més

Es presenta l'Auca dels
Costums de Barcelona
El dimarts 21 de gener a les 19 h es
presentarà a la Violeta de Gràcia l'Auca
dels Costums de Barcelona.
Llegir més

Els actes previs als
Foguerons de Sant Antoni de
sa Pobla a Gràcia 2020
El dissabte 25 de gener, Gràcia torna a
celebrar els Foguerons de sa Pobla.
Recollim tots els actes previs que no et
pots perdre!
Llegir més

Totes les novetats de la
Festa Major de Sant Antoni
2020
Del 18 al 26 de gener, el barri de Sant
Antoni celebra la primera festa major de la
ciutat. Enguany es presentarà la filla de la
Porca, que arriba als 25 anys!
Llegir més

Foc i gastronomia a la
Porkada del Clot
Tota la informació sobre la Porkada del
Clot, que es fa dissabte 18 de gener amb
el protagonisme indiscutible del Pork del
Clot.

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.
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 aqui.
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

