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On podem comprar castanyes i moniatos? Llista de
parades a Barcelona 2017
Un dels elements més distintius de la festa de Tots
Sants són les parades que s’instal·len en diversos
indrets de la ciutat i on es venen castanyes torrades
ben embolicades en paperines i moniatos escalivats.
Enguany se’n podran trobar una vinticinquena de
repartides pels deu districtes de la ciutat.
Llegir més

Sabies que...

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
Llegir més

El curiós vincle de ‘Don Juan
Tenorio’ amb la festa de Tots
Sants

Castanyes, panellets i
moniatos, els protagonistes
de la cuina de Tots Sants

http://p3trc.emv2.com/HM?b=M7xmEGj8lLdLegT9dk-eZ8e2ILn3C5imVU4gXE3CGK9Bgo0fp89cCWUpAsVxgpnN&c=QLHz7takG8IwRc2CNMB7cw
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Encara que avui ja gairebé s’hagi perdut,
la festa de Tots Sants ha tingut en el curs
de la història una rica tradició teatral amb
balls de la mort i, sobretot, tota mena de
representacions de 'Don Juan Tenorio'

La festa de Tots Sants, i la tardor en
general, seria ben diferent sense les tres
menges estrella d’aquesta època: les
castanyes, els panellets i els moniatos.
Llegir més

Llegir més

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

Els gegants Moros i
Cristians de Sitges,
convidats d’honor a la
Ballada de Gegants Històrics
a Santa Maria del Mar
Aquesta trobada, que recorda les ballades
de gegants que es feien dins les esglésies
al segle XVII, es farà el dissabte 4 de
novembre a la tarda a la basílica del Mar.
Llegir més

Els gegants de Sant Pere de
les Puel·les estrenen trobada
gegantera
En la trobada, que serà el dissabte 28
d’octubre al matí, hi participaran com a
convidats mitja dotzena de colles
geganteres de Ciutat Vella.

Diada dels Falcons de
Barcelona
Enguany es farà el diumenge 29 d’octubre
al matí i tindrà de colla convidada els
Falcons de Capellades.
Llegir més

Llegir més
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