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Tot el que necessites saber per viure Sant Joan, en
un web
S’acosta la revetlla de Sant Joan i l’Ajuntament de
Barcelona ha creat un web amb tota la informació
necessària per gaudir de la festa. Hi trobareu tot el
que cal saber sobre el significat de la celebració i
també tot d'informació pràctica sobre revetlles,
fogueres...
Llegir més

Sabies que...

Pots descarregarte el programa de la nit de Sant Joan 2016?
La revetlla 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

Per Sant Joan Barcelona
s’omple de revetlles i
fogueres

Barcelona rep la Flama del
Canigó amb una gran festa
Centenars de pobles dels Països

La revetlla de Sant Joan és una de les
festes populars més arrelades als Països
Catalans. A Barcelona, un munt d’entitats
organitzen revetlles populars per carrers i
places, amb orquestres, ball i, en alguns
casos, amb fogueres.
Llegir més

La nit de Sant Joan, una
festa inalterada des de fa
més de cinccents anys

Catalans organitzen festes per rebre la
Flama del Canigó i a Barcelona ja fa
molts anys que es fa un acte central a la
plaça de Sant Jaume. Hi ha foc, música,
coca, pirotècnica i els Gegants de la
Ciutat i l'Àliga.
Llegir més

Petita història de la Flama
del Canigó

Enguany fa cinquanta anys que la Flama
del Canigó va arribar per primera vegada
Quan diem que la nit de Sant Joan és
al Principat: la vigília de Sant Joan de
una de les festes més antigues de la
ciutat no ho diem perquè sí: els elements 1966 el foc va traspassar la frontera per
bàsics –encendre fogueres, tirar petards i expandir el missatge d’unitat cultural.
ocupar l’espai públic– s’hi han mantingut
Llegir més
inalterats des de l’edat mitjana.
Llegir més

La revetlla de Sant Joan a
través del refranyer popular:
salut, banys, herbes,
sortilegis d’amor i
desventura
Hi ha una manera molt bona de resseguir
totes les creences, costums, tradicions i
rituals lligats a la nit de Sant Joan: a
través del refranyer, que té més de
quatrecentes entrades que fan
referència a aquesta festivitat.
Llegir més

La màgia de la nit de Sant
Joan: ordalies, sortilegis i el
poder de les herbes i de
l’aigua
La nit de Sant Joan és una nit màgica en
què s’esdevenen prodigis reservats
només a dates clau i significatives del
calendari. Sortilegis, ordalies i formuletes
ens han arribat fins avui gràcies a
l’esperit recol·lector dels folkloristes del
segle XIX
Llegir més

Costums i tradicions al
voltant de la coca de Sant
Joan

Punts de venda de petards
2016

La revetlla de Sant Joan no és el mateix
Les coques de fruita, de pinyons, farcides sense coets, piules, trons, traques,
cebetes, fonts, bengales i focs d’artifici.
amb crema, de llardons... són elements
Aquí trobareu els punts de venda on
imprescindibles de la nit de Sant Joan.
Però, quan es va incorporar a la revetlla? comprar pirotècnia.
Quina és la millor beguda per
Llegir més
acompanyarla? Quina forma tenien
originalment?
Llegir més
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