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Quatre tipus de mones diferents per la tradició més
arrelada de Pasqua
L’oferta de mones al nostre país és molt variada i va
més enllà de les modes més comercials. Al costat dels
personatges més populars entre la mainada hi robem
ous de xocolata de totes mides, creacions tan
espectaculars que semblen escultures, pastissos de
brioix amb els tradicionals ous durs i pastissos
decorats amb plomes i pollets de feltre.
Llegir més

Sabies que...

El mot 'mona' podria significar 'regal'?
Es creu que podria ser una derivació de la paraula àrab 'munah', que vol dir 'obsequi'. I
per a milers de nens i nenes és un dels presents més esperats de Setmana Santa, que
esperen amb deler per menjarse la xocolata i jugar amb les figuretes decoratives.
Llegir més

Les fires de Rams de

Barcelona reivindica el seu

Barcelona: els llocs més
tradicionals on comprar
palmes i palmons
Atenció padrines i padrins! Quan s’acosta
Setmana Santa teniu dos compromisos
ineludibles amb els vostres fillols:
comprarlos la palma o el palmó i la
mona. Per això durant tota aquesta
setmana a Barcelona hi ha dues fires del
Ram a la rambla de Catalunya i a la
plaça de la Sagrada Família on hi podreu
trobar palmes i palmons de totes mides,
rams de llorer i tot d’accessoris per
decorar.

patrimoni marítim amb el
festival Escala a Barcelona
Entre el 18 i el 20 de març la flaire de
mar a Barcelona se sentirà més que mai
perquè la ciutat acull per primera vegada
el festival Escala a Barcelona. Serà una
gran festa on es podrà conèixer a fons la
cultura marítima a través d’un munt
d'activitats: d’exhibicions d’embarcacions
històriques, un cicle de conferències,
demostracions dels oficis del mar,
gastronomia i mostres de cultura popular.
Llegir més

Llegir més

La Coral Sant Jordi ofereix
un concert per recordar
Maria Martorell
El Diumenge de Rams la Coral Sant Jordi
ofereix un concert d'homenatge a Maria
Martorell, cofundadora de l'entitat i
treballadora incansable en defensa del
cant coral, sobretot entre els infants i
joves. El programa del concert es basarà
en moltes de les peces que ella va
contribuir a adaptar al català.
Llegir més

Les seixanta parelles de
gegants centenaris de
Catalunya, recollides en un
catàleg
A Catalunya hi ha uns quatre mil
gegants, però que siguin realment
centenaris n’hi ha molt pocs: una
seixantena. I des de fa uns quants mesos
totes aquestes peces apareixen
aplegades per primera vegada al Catàleg
de Gegants Centenaris de Catalunya,
que es presenta avui a la Casa dels
Entremesos.
Llegir més

Barcelona viu la Setmana

Cloenda del festival

Santa a través de les
processons
Actualment a Barcelona es fan tres
processons de Setmana Santa de la mà
de confraries d'origen andalús: el
Diumenge de Rams surt la burreta i el
Divendres Sant surten els passos de
Jesús del Gran Poder i de la Maria
Santíssima de l’Esperança.
Llegir més

Tradicionàrius amb la cultura
popular gracienca i Kepa
Junkera i El Pont d’Arcalís
Després de gairebé tres mesos de
concerts, el festival Tradicionàrius arriba
aquest divendres al final. Ho farà amb un
concert únic a càrrec de El Pont d’Arcalís
i Kepa Junkera i una festa de cultura
popular pels carrers de Gràcia amb els
gegants, diables, bastoners, trabucaires i
castellers.
Llegir més
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