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Darrer concert del trimestre del cicle de Cultura
Popular als Ateneus
Diumenge el segon trimestre del cicle de Cultura
Popular als Ateneus arriba al final. I ho fa amb un
espectacle molt especial que es podrà veure a les
18.00 al Casino l’Aliança del Poblenou. Es tracta d’una
producció conjunta de la cobla Sant Jordi – Ciutat de
Barcelona i la Colla Sardanista Mare Nostrum titulat ‘És
alegria, és sardana!’.
Llegir més

Sabies que...

En alguns indrets encara perviu el costum de penjar al balcó la
palma beneïda el dia del Ram?
És una vella tradició que es fa perquè hom creu que dóna protecció i bona sort a la llar
Llegir més

Les fires de Rams de
Barcelona: els indrets més
tradicionals on comprar
palmes i palmons
Cada any a Barcelona, uns quants dies
abans del Diumenge de Rams, s’obren
dues fires especialitzades: l'una a la

Els ‘currutacos’, un dolç del
Diumenge de Rams en perill
d’extinció
Aquest nom tan curiós designava unes
pastes de farina, mantega, ous i sucre
pensades especialment per a penjar de la
palma o el palmó.
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rambla de Catalunya i l'altra la plaça de la
Sagrada Família.

Llegir més

Llegir més

Setmana Santa 2019: les tres
processons que es fan a
Barcelona
El Diumenge de Rams surt la de la
burreta i el Divendres Sant, les de la
confraria de la Macarena i l'Hermandad
de las Angustias.

Què vol dir i d’on prové el
costum de la mona de
Pasqua?
La mona és una de les tradicions més
arrelades de la Pasqua però també la que
té uns orígens i un significat més incerts.
Llegir més

Llegir més

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.

Dotze tradicions de Pasqua
d’arreu
La Setmana Santa és un període religiós
que a tots els territoris d’influència
cristiana es viu de maneres molt diferents.
Llegir més

Llegir més

'Fer Pasqua abans de Rams'
i 23 dites i refranys sobre
Pasqua
Pasqua és una de les grans festes del
calendari i per això hi ha un bon reguitzell

Les diades castelleres
d’aquest cap de setmana a
Barcelona: 13 i 14 d'abril
Voleu veure castells a Barcelona aquest
cap de setmana? Us fem un llistat amb
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de refranys que la descriuen.
Llegir més

totes les diades que es fan a la ciutat.
Llegir més
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Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us
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