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Per Sant Joan Barcelona s’omple de revetlles i
fogueres

 

 

La revetlla de Sant Joan és una de les festes populars

més arrelades als Països Catalans. Foc, música, ball i

coca… en són els elements protagonistes. A

Barcelona, un munt d’entitats organitzen revetlles

populars per carrers i places, amb orquestres, ball i,

en alguns casos, amb fogueres.

Llegir més

 

 

Tot el que necessites saber per viure Sant Joan, en
un web

 

 

S’acosta Sant Joan, la nit més màgica de l’any, i

l’Ajuntament de Barcelona ha creat un web especial

amb tota la informació necessària per gaudir de la

festa. Hi trobareu tot el que cal saber sobre el

significat de la celebració i tota mena d'informació

pràctica.

Llegir més

 

 Sabies que...  
 

La forma i la mida de la coca de Sant Joan són molt
importants?
 

La tradició diu que la coca de Sant Joan ha de tenir una mida canònica, el doble de

llarg que no d’ample, i amb angles arrodonits. La proporció entre l’amplada i la llargada

de la coca és igual a la proporció entre el dia i la nit per Sant Joan.
 

Llegir més

 

 

http://p3trc.emv2.com/HS?b=riNfZ-A5YSnwcy5GU3GCZy5yScfcb8LFDcJ33gkCV2yogSAznFDdSlt16U2v4QzB&c=5Zft6Sw3A__mNCyS8D3dyw
http://p3trc.emv2.com/HM?b=kaEKV06QInSOQAanNxRoFWAQPHtYzheeNH0GGzZLHpeHNzkD3k2ldCsoXW8F0D1c&c=cXRdx2gTRIybehKWqZhW4w
http://p3trc.emv2.com/HS?b=6SC0kGy9XO7IbQzPz31ns6OmpFxiE9sAFG0Hc7AMBumt4zraLQk8G0CUitgK1kwn&c=E6FmYE-CAaZ4Shbq4W6Zwg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=oIqXatOSzaRGorqnOj3XQRhxeKwCfWkHOKDxxyC1CAy2ekA_jpYZOpBFU7Jk_h8M&c=NoNaXs_HE7bS8heBph40Hw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=tV8HZU67xG4BWOjKpXtcOEhjOI981unSURl2Dqa0m8pzpA_Xd6gu8f7Cf1dXxp_K&c=mmBa49XUgcDOm9zKQmC1nw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=tgesIQfvM2Rc73tBzNZvJa54mEpEsZB77Fq94sZKRYZBNjDb1QrTTvEAIq49SFhy&c=3U8BaD_hHJ6HUkGOrBbUtA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=9KIhcB-4fotIaCYl89aPISV18QaFVN60BWo_J7bDre_EbFtR0ToDiPGTOXjhlsQT&c=hE7V4O4Qo-IszevEiLkZHw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=Vaep98mojiYr8pwqP9Mh-4x01o5XlCvG8eCnMAtmnu5LWO4xQt5iwYe9EVAVc6fP&c=DA08Hsf3xsGWoC13kzzDBQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=-pOIOH_oI15DD5sjs3aTYIlz4DmbqdYl2C_5Nqfpq6X-bX3lh3o591CQ5Aq-TLnz&c=UTjLC4gH66FB37-MQzGMPw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=V5lsIZR5SEa7Zn0WMu9tGFB15qDYw2rtIRRs3YZ2BAnhj12EsXK_CWxbovfRm2U5&c=b64gJU8IHsA19uKIR-bG0Q
http://p3trc.emv2.com/HS?b=3Xa4frtu0g2o9pPOjcAKJdlFnQkCIp-Jy3_Y7Sq_o9Ngd-U9xVJjaQV0a0EekLfx&c=VvbM2_ma-OdFPglFTzx4PA


 

Costums i tradicions al

voltant de la coca de Sant
Joan

 

Les coques de fruita, de pinyons, farcides

amb crema, massapà, de llardons…,

acompanyades d’un bon cava o de

moscatell, són elements imprescindibles

de la nit de Sant Joan.
 

Llegir més

 

 

 

Missatge de la Flama del

Canigó 2015
 

La Flama del Canigó té un ritual compartit

arreu: quan el foc ja és a la destinació,

abans d’encendre les fogueres, es llegeix

un missatge comú per recordar el

significat de la iniciativa. Aquest és el

pregó del 2015, a càrrec de Nemesi Solà.
 

Llegir més

 

 

 

Totes les fogueres de la
revetlla de Sant Joan a

Barcelona
 

Les fogueres són les protagonistes de la

revetlla a Barcelona i cada any se

n’encenen desenes a tota la ciutat.

Consulteu la localització de les que

l’Ajuntament de Barcelona ha autoritzat.
 

Llegir més

 

 

 

Punts de venda de petards
 

La revetlla de Sant Joan no és el mateix

sense coets, piules, trons, traques,

cebetes, fonts, bengales i focs d’artifici.

Aquí trobareu els punts de venda on

comprar pirotècnia.
 

Llegir més

 

 

  

http://p3trc.emv2.com/HS?b=kk0nTJ17iYqsnfWt2meJaEx_c6aevH0uS1qnCnMT9AcUIUtzPO86CeHfbgqla_j2&c=j6x5H-xGY-jdfn64QSUXVQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=QxQR-J2B81XGkR7kzbUDuiG40NDfVM1PkiyrbWCV9vlbiCgCplyvEje5wZr298Jm&c=hwpeiAAs_SeKWa3cIxIWOw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=txswsjj50V7_qFxZmvRB73FkB8lXKxyl1kK42QTeMSaWOL_OqHX4WqISh7gdMMz2&c=f1F6IuTGoLy5SzMp4D2dug
http://p3trc.emv2.com/HS?b=eiQL2kzmBv14v7NF0PdxmSRB1eP6eBrHPcwuyEjHQb0wA7xHnVmq_75vFJLW_9Dr&c=iClxTU1RpCWjdTsW__P9iA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=YSM1DVfkgOXXvQ82S0H3W1B4VZ_f1LU2VJQPauRuyekIPXE3Q7LmNp55QuMasjeo&c=YOkvqIIGdE27182DrhXDuw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=kNEsAfameQfsIlZPYfpV8YJllo2uKmVGsSYE3eABlYeO3ZWJPB_UXmk6zfCpq5n5&c=4RdqoQ0gRIVLHppVir6r-w
http://p3trc.emv2.com/HS?b=uhUK1nYbWB_PVVU-L_Beal0sAPxJcSj2wRn__-FjoAuzgbQH38DfKOzQMJsPizwA&c=iw-MBtL7n3aK0pPlKlD1uA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=yvUU1tCs0ilb8cX2tTQLEw6_Zhdtl6GniMmefzjUOmOEcys-7vcZlCFWQo7rod3w&c=LpSv07VyXUrEjPy_xz1rFA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=4ouGkMQxSYs6T1OuTZHd8sCPA83sryxWPVFlA9azJotRLufzoK7kP8QUkNCrTimf&c=vfuzLTOS_5dzi3v3przrew
http://p3trc.emv2.com/HS?b=cewqm6dlrr8FMaMnF-nsw-qMwDexkasQsSveUeImRJtofJ7Yp-uoseR5tH5Ellub&c=Qq1GJRVmtTH7hA8MthvqDw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=nG49EMivkzRwOwoCarfF5HO2AqhQKsOisDSzl7NgP7uUVCdl2aRhN-FzbEkPHIOH&c=6Q3hA5fBxx9dLTEvy4if9A
http://p3trc.emv2.com/HS?b=Rhjl090VtNY0ucoNnt4VXAkfgLvKCXv6x3_MpSPfU9wvtDsFmIatvRhgAQWg5zR-&c=JGUjykWhm1aptL6nw_t4Bw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=1ROhNtsbapGG1CB8tNNzGEd_HKCwgl56s1bSy05x1qsfKtrH2AfBhO874u6ZA5zo&c=uGk6vTkB7NMdl5z9S9sUew
http://p3trc.emv2.com/HS?b=BypgLEKyIYZZts8lEc0CQhOJYUqWFlq7Yk5ItNVyYu9gXHbUPEux6gu2kGWS6SoS&c=YQXAbky0uA_vCFlB3nrBpA


Continuem buscant records
de la Nit de Sant Joan

 

Ja heu participat a la Crida de Sant Joan?

Seguim buscant els records dels

barcelonins perquè ens expliquin com

vivien la revetlla, què recorden de les

fogueres i com celebraven una de les nits

més màgiques de l'any.
 

Llegir més

 

 
Foc, aigua i plantes, el
vessant més màgic de la nit

de Sant Joan
 

La revetlla de Sant Joan, que es fa pels

volts del solstici d’estiu, és una de les

festes més antigues que es coneixen.

Com que és una festa tan antiga té

associat un seguit de creences que la

lliguen amb els elements naturals.
 

Llegir més

 

 

 

Festa Catalana amb la Colla

Jove Xiquets de Vilafranca,
els Gegants de Gràcia i els de

Montbau
 

Dissabte l'avinguda de la Catedral es

convertirà en una festa major en

miniatura per mostrar la riquesa i la

vitalitat de la cultura popular catalana

amb les actuacions de la Colla Jove

Xiquets de Vilafranca, els Gegants de la

Vila de Gràcia i els de Montbau.
 

Llegir més

 

 

 

Agrupació Cultural Folklòrica

Barcelona: sardanes contra
la dictadura franquista

 

EQUIPAMENTS. L’Agrupació Cultural

Folklòrica Barcelona es va fundar l’any

1922 i és l’entitat encarregada

d’organitzar les populars ballades de

sardanes els diumenges al matí a Pla de

la Catedral.
 

Llegir més

 

 

 

Consells sobre l'ús de pirotècnia durant les revetlles
 

No hi ha estiu sense revetlles, ni revetlla sense petards. Per utilitzar-los de forma

segura Bombers i Ajuntament en proporcionen alguns consells.
 

Llegir més
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l'Ajuntament: Pl Sant Jaume 2, 08002 Barcelona,indicant clarament en l'assumpte Exercici de Dret LOPD. Si vol

donar-se de baixa d'aquest butlletí electrònic faci clic aquí.
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