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Un cap de setmana ple de cultura popular, entre Carnaval i Santa Eulàlia
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Deu mulasses d’arreu s’exposen a la Virreina per
Santa Eulàlia
Enguany, com que la Mulassa de Barcelona fa 450
anys, el pati del palau de la Virreina s’omple
d’exemplars d’aquesta bèstia per les festes de Santa
Eulàlia. En total, n’hi ha deu i provenen de tots els
territoris de parla catalana: Castelló de la Plana, Reus,
Tarragona, Girona, Montblanc, Falset…
Llegir més

Sabies que...

Aquest vespre sa Majestat Carnestoltes arriba a la ciutat?
El rei Carnestoltes arribarà puntual, a les 18.00 a la plaça de Sant Jaume, a una festa
que presenta diverses novetats: de la producció se n'encarrega la companyia
Comediants, el ban serà cantat i tots els assistents s'hauran de posar una màscara
perquè el Rei dels Poca-soltes faci la seva aparició estel·lar.
Llegir més

Els actes més destacats de
cultura popular de Santa
Eulàlia: divendres, 9 de
febrer

Els actes més destacats de
cultura popular de Santa
Eulàlia: dissabte, 10 de
febrer
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Enguany arrenquem les festes de Santa
Eulàlia amb un dels actes més especials
de la festa major d’hivern: el ball de l’Àliga
a l’interior de la basílica de Santa Maria
del Mar.
Llegir més

El dissabte de Santa Eulàlia és una
jornada dedicada als infants i per això
s’exhibeixen les seccions infantils de
diverses colles. Els altres actes destacats
de la jornada són la trobada de gegants
d’escola i el correfoc.
Llegir més

Els actes més destacats de
cultura popular de Santa
Eulàlia: diumenge, 11 de
febrer
El diumenge de Santa Eulàlia sempre és
un dia intens: comença amb les
matinades i segueix amb la trobada de
gegants de Santa Eulàlia. Les colles
castelleres de la ciutat obriran temporada,
totes juntes, a la plaça de Sant Jaume, un
espai on després es podran veure els
balls del seguici. I a la tarda es farà la
cercavila de Mulasses.

Els actes més destacats de
cultura popular de Santa
Eulàlia: dilluns, 12 de febrer
El dia de Santa Eulàlia es fan dos dels
actes més destacats de la festa major
d’hivern: la cerimònia de col·locació del
penó i la passejada de les Laies, una
cercavila única protagonitzada només per
les gegantes de Ciutat Vella.
Llegir més

Llegir més

Els Castellers de Sarrià, la
setena colla de la ciutat,
debuta per Santa Eulàlia
En el món de la cultura popular les festes
de Sant Eulàlia són conegudes per la
passejada de les Laies, el pregó dels
infants, i també perquè marquen l’inici de
la temporada castellera a Barcelona.
Llegir més

La llegenda de santa Eulàlia,
explicada de tres maneres
diferents
Dos esbarts, el de Santa Eulàlia i el Ciutat
Comtal, expliquen la llegenda a través de
la dansa i l’Associació Cultural Joan
Amades ofereix una ruta pels indrets de
Barcelona relacionats amb la vida de la
santa.
Llegir més
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De Dijous Gras a Dimecres
de Cendra: una setmana
plena d’àpats de Carnaval
Us oferim una guia gastronòmica del
carnaval barceloní. Hi ha concuros de
truites, botifarrades, sardinades,
xocolatades, cursos de cuina i un bon
reguitzell d'activitats als mercats de
Barcelona!

Les més de trenta rues del
Carnaval 2018 als barris de
Barcelona
De tot el calendari festiu, el carnaval és
una de les festes amb més implicació de
la gent. I això es veu sobretot als barris,
on es fan desenes de rues de carnaval
ben diveres. Les vols conèixer?
Llegir més

Llegir més
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