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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. Us expliquem les diverses teories que hi
ha, que ens parlen d'influències àrabs i grecoromanes.
Llegir més

Saps per què...

A Sant Josep Oriol se’l coneix popularment com a ‘Doctor Pa i
Aigua’?
Perquè al llarg de la seva vida el prevere de l'església del Pi va destacar-se per la
dedicació als malalts i als pobres i també perquè era molt auster.
Llegir més

Les fires de Rams de
Barcelona: els indrets més
tradicionals on comprar
palmes i palmons

Les tres processons de
Setmana Santa que es fan a
Barcelona
El Diumenge de Rams surt la de la
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Cada any a Barcelona, uns quants dies
abans del Diumenge de Rams, s’obren
dues fires especialitzades: l'una a la
rambla de Catalunya i l'altra la plaça de la
Sagrada Família.

burreta i el Divendres Sant, la de la la
confraria de la Macarena i l'Hermandad
de las Angustias.
Llegir més

Llegir més

Els actes més destacats del
segon cap de setmana de la
festa major del Pi

Les diades castelleres
d’aquest cap de setmana a
Barcelona: 24 i 25 de març

Seran tres dies ben plens d’activitats, amb Voleu veure castells a Barcelona aquest
cercaviles d’imatgeria festiva, actes per a
cap de setmana? Us fem un llistat amb
la mainada i un bon reguitzell de peces
totes les diades que es fan a la ciutat.
convidades vingudes de tot Catalunya.
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
de refranys que la descriuen.

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
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Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, clica aquí
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