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Ja està en marxa el Cicle Festiu de Sant Antoni 2021
Sant Antoni és un cicle festiu que comprèn tot el mes
de gener i, malgrat la pandèmia, engloba actes ben
diversos que s'han adaptat a les circumstàncies
actuals.
Llegir més

Sabies que...

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

VÍDEO: Descobrim el Joc de
Sant Antoni i el Dimoni!
Voleu descobrir tots els secrets del joc?
Sabeu qui són l'Espurna, la Porca, el Pork

Comença el Tradicionàrius a
ritme de 3 per 4!
Fins al 26 de març, el Festival
Tradicionàrius omple Gràcia de música
folk d'arreu en una edició excepcional

i en Bretolàs? Doncs endinseu-vos en
aquest vídeo i no us en perdeu cap detall!
Llegir més

Ja són aquí els Tres Tombs
Infernals de Sant Andreu
2021!
Del 9 al 23 de gener, el barri de Sant
Andreu de Palomar celebra els Tres
Tombs Infernals amb dues propostes
adaptades a la situació sanitària.

amb una cinquantena de concerts i
activitats.
Llegir més

Sant Antoni celebra un petit
tast de la Festa Major 2021!
El dissabte 16 de gener el barri de Sant
Antoni celebrarà una petita mostra dels
actes de la seva Festa Major, amb reserva
prèvia i aforament limitat.
Llegir més

Llegir més

'ajornen els Tres Tombs de
Sant Antoni 2021
La tradicional cavalcada i les activitats
paral·leles s'ajornen fins al mes de juliol
degut a la situació de la pandèmia.
Llegir més

Preparats per menjar el
Tortell de Sant Antoni?
El dia 17 de gener és Sant Antoni i la
tradició mana que cal menjar el tortell.
Dins seu, s'hi amaga la fava i la figureta
d'un animaló.
Llegir més

Es convoquen les Beques
Premis Ciutat de Barcelona,

Convocades les
subvencions per projectes i

dotades amb 1,6 milions
'euros
Del 30 de desembre al 17 de febrer, es
convoquen les Beques Premis Ciutat de
Barcelona, amb 11 beques de 6.000 euros
cadascuna.
Llegir més

activitats de districte i de
ciutat
Del 7 al 27 de gener es poden presentar
les subvencions d'activitats de districte i
de ciutat. Enguany hi ha novetats, com
ara el programa de cicle festiu i festes
majors.
Llegir més

Sant Antoni Abat, el
president de la setmana dels
barbuts
A mitjan gener s’escauen alguns dels dies
més freds de l’any i l’imaginari popular ha
batejat aquest període amb el nom de
‘setmana dels barbuts’.

Us presentem els gegants i
nans més barbuts de
Barcelona!
En plena setmana dels barbuts, us
descobrim els gegants i entremesos amb
més barba de la ciutat!
Llegir més

Llegir més

Sant Antoni, la festa més
diversa dels territoris de
parla catalana
La festivitat se celebra gairebé a tot arreu
i pren formes molt diferents: revetlles amb
foguerons i diables a Mallorca, les grans
Santantonades dels pobles dels Ports...
Llegir més

Encara no heu visitat el
Pessebre Clàssic de
Barcelona al Museu Marès?
Tal com mana la tradició, encara es pot
visitar el pessebre al Museu Frederic
Marès, que no es desmuntarà fins a la
Candelera, el 2 de febrer.
Llegir més
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