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Tots els actes de les Festes de Santa Eulàlia 2021
Pels voltants del 12 de febrer, Barcelona celebra la
seva Festa Major d'hivern en una situació excepcional
però sense perdre l'esperit festiu, amb moltes activitats
virtuals programades per les entitats!
Llegir més

Torna el Carnaval de Barcelona 2021!
De l'11 al 17 de febrer la ciutat celebra l'arribada del
Rei Tòtil i la Reina Belluga amb un centenar d'activitats
repartides per casals de barri, cases de la festa i
centres cívics!
Llegir més

Sabies que...

La diada de Santa Eulàlia té una menja tradicional?
És l'Aspa de Santa Eulàlia, un dolç fet de brioix i que té forma de creu en aspa. Se'n fan
de diverses mides, algunes farcides de massapà!
Llegir més

Les Laies s'exposen a
l'Ajuntament fins a la diada
de Santa Eulàlia
Tot i que enguany no sortiran a ballar, fins
al 12 de febrer les Laies s'exposen a
l'Ajuntament com a preludi de les Festes
de Santa Eulàlia.
Llegir més

Recordem les Festes de
Santa Eulàlia amb vídeos
d'altres anys!
L'ICUB ha publicat una dotzena de vídeos
recordant els actes més tradicionals de
les Festes de Santa Eulàlia, que enguany
no es podran celebrar com és tradicional.
Llegir més

Santa Eulàlia de Barcelona...
o de Mèrida?

El Dimecres de Cendra,
Barcelona enterra la sardina

La llegenda de santa Eulàlia està molt
arrelada a la ciutat però tot sembla indicar
que és falsa i es tracta d'una adaptació
local de la llegenda de santa Eulàlia de
Mèrida.

A Barcelona escenificar l’enterrament de
la sardina és una de les pràctiques més
freqüents per a acomiadar el Carnaval.
Llegir més

Llegir més

Presentem els resultats de
l'enquesta sobre la Covid-19
a les colles castelleres
El dilluns 15 de febrer es presentarà la
primera fase del projecte, amb els

Barcelona dóna la
benvinguda a l'Any Nou
Xinès, l'any del Bou
De l'11 al 26 de febrer Barcelona celebra
l'arribada de l'Any Nou Xinès, que

resultats que han donat les més de 950
persones que han participat al projecte.
Llegir més

Tots els àpats tradicionals
del Carnaval!
A Barcelona és possible passar-se
gairebé tota la setmana de carnaval
menjant i us ho volem demostrar
Llegir més

enguany es trasllada a les xarxes amb la
mateixa vitalitat de sempre.
Llegir més

VÍDEO: L'Arribo i la
Taronjada 2021!
Avui, Dijous Gras, arriben els reis dels
poca-soltes: el Rei Tòtil i la Reina Belluga!
Segueix aquí el trepidant acte de
benvinguda al #CarnavalBCN.
Llegir més

En Rodanxó i la Rodanxona,
els únics gegants del
carnestoltes barceloní?
Aquesta parella de gegants són dues
figures que daten del segle XIX i van
estretament lligades a les antigues
celebracions de carnaval que es feien a la
ciutat.

Com se celebra el Carnaval a
la resta del món?
Batalles de taronges a Itàlia, bunyols als
Estats Units, rues multitudinàries a
Bolívia... Alguns elements del carnaval
barceloní tenen paral·lelismes a la resta
del món. Els vols descobrir?
Llegir més

Llegir més

VÍDEO: Presentació del

VÍDEO: Les exposicions de

Retallable dels Gegants i les
Gegantes de Barcelona
Ja s'ha donat a conèixer la nova
publicació de l'Ajuntament amb un vídeo
on els autors expliquen com l'han creat.
Llegir més

bestiari al Born
Per les Festes de Santa Eulàlia el Born
acull les bèsties infantils de la ciutat, una
exposició de catifes i la mostra de bestiari
històric.
Llegir més
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