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Andreu Bernadàs: ‘La Federació treballa a favor de la
festa i del benestar animal’
Entrevistem el president de la Federació dels Tres
Tombs de Sant Antoni de Barcelona i de la Federació
dels Tres Tombs de Catalunya. Amb ell, repassem
l'estat actual de la festa, el seu passat històric i el seu
futur.
Llegir més

Sabies que...

Dissabte es fa la Cavalcada dels Tres Tombs de Sant Antoni?
La festa arriba a la seva 195a edició i, tot i la seva antigor, sempre presenta algunes
novetats, que enguany se centren en el recorregut.
Llegir més

Foguerons de Sant Antoni de
sa Pobla a Gràcia 2020: els
10 actes imprescindibles
Del 23 al 25 de gener Gràcia s'omple de
cultura i tradicions mallorquines. L'acte
central es farà dissabte al vespre, amb
l'encesa d'una dotzena de foguerons.
Llegir més

Darrer cap de setmana de la
festa major de Sant Antoni
2020
Fins al 26 de gener, el barri de Sant
Antoni celebra la festa major. Diumenge
es farà el seguici, amb totes les colles de
cultura popular del barri.
Llegir més

La cultura popular surt al
carrer per celebrar l'Any Nou
Xinès: l'Any del Ratolí
El dissabte 1 de febrer celebrarem
l'arribada de l'Any Nou Xinès; comença
l’any 4718, que serà l’Any del Ratolí,
símbol de l’espiritualitat i la bona sort.

Continua el cicle de concerts
de cobla a Barcelona
El cicle promou el potencial de la cobla
com a conjunt instrumental en tots els
seus vessants amb concerts familiars,
presentacions i homenatges.
Llegir més

Llegir més

Es presenta el llibre 'La
cuina del Tradicionari. Un
recorregut pel calendari
gastronòmic de Mallorca'
Aquesta tarda es presenta al
Tradicionàrius el llibre que repassa
diferents receptes tradicionals
mallorquines.

Els 7 actes més destacats de
les festes de Sant Vicenç de
Sarrià 2020
Del 24 al 26 de gener, el barri de Sarrià fa
festa en honor al seu patró, Sant Vicenç.
Hi haurà gegants, correfoc, castells i
molta cultura popular.
Llegir més

Llegir més

La Candelera, el nostre dia
de la marmota

Les novetats de les Festes
de Santa Eulàlia 2020

La Candelera és una data idònia per a
Us expliquem les novetats de les festes
pronosticar si encara ha de fer fred. Ja ho de Santa Eulàlia 2020, que celebrarem
diu la dita: ‘Si la Candelera plora, l'hivern
del 7 al 12 de febrer.
és fora; si la Candelera riu, l’hivern és viu’.
Llegir més

Llegir més

El bestiari fantàstic s’exposa
a la Virreina per Santa Eulàlia
2020
De l’1 al 9 de febrer, el vestíbul del Palau
de la Virreina acull l’exposició
‘Fantàstics!’, una mostra de bestiari
fantàstic d’arreu de Catalunya.
Llegir més

Darrers dies per presentar
les subvencions per a
projectes de ciutat de l'any
2020
S'acaba el termini per presentar projectes
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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