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Per Sant Joan agafa la coca i els petards, que nosaltres et suggerim tot d’activitats per la revetlla
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Totes les fogueres de la Nit de Sant Joan a Barcelona
Les fogueres a les places i a les cruïlles són l’element
més vistent i destacat de la revetlla a la ciutat.
Després d’un cert període de recessió, el nombre de
fogueres hi ha anat creixent cada any. Enguany a la
ciutat se n'encendran 27 i per primera vegada en
molts anys, tots els districtes de Barcelona en tenen,
com a mínim, una.
Llegir més

Sabies que...

A la web de Sant Joan trobaràs tot d'activitats per fer durant la
revetlla?
La nit de Sant Joan, que se celebra el 23 de juny, és una de les festes populars més
arrelades als Països Catalans. Foc, música, ball i coca... en són els protagonistes. A
Barcelona, un munt d’entitats organitzen revetlles populars als carrers i a les places,
amb orquestres i ball, i en alguns casos amb fogueres.
Llegir més

1967: Quan la Flama del
Canigó va ser rebuda per un
batlle franquista

Cinquanta anys de l’arribada
de la Flama del Canigó a
Barcelona

http://p3trc.emv2.com/HM?b=FODNgUjWWZOkd1BGrRJzHfcrSUJWycU3RCPH9Uo3g2vPM9fmw_jOggMQp7kNvu&c=NY58ECQEaNgXYiuV13n_Q
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Enguany fa 50 anys que el foc de la
Flama del Canigó va arribar per primera
vegada a Barcelona. Recordem com va
ser sorprenentment rebuda a la Casa de
la Ciutat i com ha contribuït a preservar
les fogueres barcelonines.

Aquesta efemèride és un episodi singular
en la trajectòria de la Flama, perquè va
ser rebuda en petit comitè pel batlle
franquista del moment, Josep Maria
Porcioles.
Llegir més

Llegir més

Punts de venda de petards
2017
La revetlla de Sant Joan no és el mateix
sense coets, piules, trons, traques,
cebetes, fonts, bengales i focs d’artifici.
Aquí trobareu els punts de venda on
comprar pirotècnia.

Consells sobre l'ús dels
articles pirotècnics
Els petards cal utilitzarlos amb
precaució. Aquests consells bàsics us
ajudaran a viure una revetlla sense
ensurts.
Llegir més

Llegir més

Vint coses que no sabíeu
sobre la coca de Sant Joan
Les coques de fruita i pinyons,
acompanyades d’un bon cava o de
moscatell, són elements imprescindibles
de la nit de Sant Joan. I, com tota menja
tradicional, té una història llarga i plena
d’anècdotes i variacions que paga la
pena de saber.

Les diades castelleres
d’aquest cap de setmana a
Barcelona: 24 i 25 de juny
Voleu veure castells a Barcelona aquest
cap de setmana? Us fem un llistat amb
totes les diades que es fan a la ciutat.
Llegir més

Llegir més
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