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La castanyada ja ha arribat a Barcelona!
Cauen les primeres fulles dels arbres, les castanyeres
ocupen els racons de la ciutat i els aparadors de les
pastisseries s’omplen de panellets. De mica en mica,
ens anem acostant a la festa de Tots Sants i, com
cada any, l’Ajuntament de Barcelona ha creat una web
amb tota la informació. Hi trobareu la història de la
festivitat, els aspectes més tradicionals, les activitats
programades...
Llegir més

Sabies que...

Tots els àpats tradicionals que es fan el dia de Tots Sants són
al·lusius a l’eternitat?
Hi ha la creença que l'1 de novembre les ànimes dels morts ens visiten. Per això s'hi
consumeixen productes fets amb ingredients de llarga durada, com ara fruita seca o
panellets. D’una altra banda, el dia 2 són els vius que visiten els morts per retre culte a
la seva memòria.
Llegir més

On podem comprar
castanyes i moniatos?

Castanyes, panellets i
moniatos, els protagonistes

Un dels elements més distintius de Tots
Sants són les parades de castanyes i
moniatos que s’instal·len en diversos
indrets de la ciutat. Enguany se’n podran
trobar una trentena de repartides pels
deu districtes de Barcelona.
Llegir més

dedelaTots
cuina
de iTots
Sants
La festa
Sants,
la tardor
en
general, seria ben diferent sense les tres
menges estrella d’aquesta època: les
castanyes, els panellets i els moniatos.
Tant les castanyes com els panellets són
productes de temporada i per això es
consumeixen des d’antic per aquesta
època.
Llegir més

Fred, foscor, castanyes,
panellets i bolets: tot el que
ens explica el refranyer
sobre la festivitat de Tots
Sants
L’arribada del mes de novembre marca
un punt d’inflexió en el calendari i per
això Tots Sants és una festa tan
assenyalada.

L’origen cèltic de la festa de
Tots Sants
Tots Sants forma part d’un grup de
festes, juntament amb el Dia dels Morts i
Halloween, que tenen un origen comú: el
sistema de creences dels antics celtes,
que tenia una part fonamental basada en
el record dels difunts.
Llegir més

Llegir més
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