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Els Reis de l'Orient arriben a Barcelona
 

 

Dilluns, 5 de gener, els Reis de l'Orient arriben a

Barcelona acompanyats del seu tradicional seguici de

criatures màgiques, carrosses sorprenents i

muntanyes de caramels. Com cada any, vindran per

mar i es preveu que desembarcaran al Moll de la

Fusta cap a les 16.30.

Llegir més

 

 

Cavalcades de Reis als barris de la ciutat
 

 

A Barcelona, els Reis de l’Orient no hi arriben una

sola vegada sinó moltes, perquè una colla de barris

de la ciutat fan la pròpia cavalcada, al marge de la

general. Això no és cap problema a ses majestats,

perquè com que són màgiques poden ser a molts

punts de la ciutat alhora.

Llegir més

 

 Sabies que...  
 

Quan els Reis arriben a Barcelona, l’alcalde els dóna pa i sal
com a símbol d’hospitalitat?
 

També els lliura les claus de la ciutat, que és una de les distincions més grans que pot

rebre un hoste. A més, aquesta clau és màgica i dóna accés a totes les cases de la

ciutat durant una nit perquè els Reis puguin entrar a deixar-hi els regals.
 

Llegir més
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Els patges i els carters dels

Reis de l’Orient s’instal·len a
la ciutat

 

A Barcelona, el patge Amadeu, l'Estel i el

criat Gregori són els encarregats

d’organitzar el servei d’intel•ligència dels

Reis. Rebran la mainada del 2 al 4 de

gener a la galeria del pati de l’Ajuntament

i al pailebot Santa Eulàlia, atracat al Moll

de la Fusta.
 

Llegir més

 

 

 

Obre la factoria dels Reis a la

Fabra i Coats de Sant Andreu
 

Tots aquells a qui l’espera dels Reis de

l’Orient se’ls faci molt llarga,a partir d’avui

poden visitar el seu magatzem de regals

a l'antiga fàbrica Fabra i Coats, on els

ajudants de ses majestats treballen

sense repòs per tenir-ho tot enllestit

abans de la nit màgica.
 

Llegir més

 

 

 

Seguici de les Basíliques de
la Barcelona Antiga

 

Ja fa vuit anys que els Gegants del Pi i la

colla del Casc Antic es reuneixen per fer

el Seguici de les Basíliques de la

Barcelona Antiga, un acte que vol

rememorar les processons festives que

es feien a Barcelona durant el segle XVII.

Enguany es farà el 10 de gener i partirà

de la basílica de Santa Maria del Pi.
 

Llegir més

 

 

 

La temporada dels Tres
Tombs arrenca a Sant

Andreu
 

El primer barri de la ciutat a celebrar Sant

Antoni Abat és Sant Andreu, que dissabte

10 de gener fa el Tres Tombs Infernals i

l’endemà la tradicional cercavila de

carruatges i genets. Els Tres Tombs

Infernals és un espectacle pirotècnic que

organitza la colla de diables la Satànica.
 

Llegir més

 

 

 

Totes les compres de Reis, a la Fira de Sant Tomàs de la Gran Via
 

Des del 19 de desembre fins al dia de Reis, la Gran Via de les Corts Catalanes s'omple

amb les parades de la tradicional Fira de Sant Tomàs i Reis. És una fira antiga, té
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l'origen el 1877, i facilita a ses majestats la preparació dels regals.
 

Llegir més
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