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La castanyada més tradicional, segons Joan Amades
 

 

A partir de mitjan octubre els carrers i places de la

ciutat s’omplen de parades de castanyes i moniatos.

Aquesta és una tradició que ve de lluny i que Joan

Amades ja recull al 'Costumari Català'. Us expliquem

un recull d'anècdotes sobre la festa de la tardor per

excel·lència.

Llegir més

 

 Sabies que...  
 

Tot el que necessitis saber sobre la castanyada ho trobaràs en
una web?
 

De mica en mica, ens anem acostant a la festa de Tots Sants i, com cada any,

l’Ajuntament de Barcelona ha creat una web amb tota la informació sobre la festivitat: la

història, les tradicions, la gastronomia, els actes més destacats...
 

Llegir més

 

 

 

On podem comprar

castanyes i moniatos? Llista
de parades a Barcelona

 

Un dels elements més distintius de Tots

Sants són les parades de castanyes i

moniatos que s’instal·len en diversos

indrets de la ciutat. Enguany se’n podran

trobar una trentena de repartides pels

deu districtes de Barcelona.
 

Llegir més

 

 

 

Castanyes, panellets i

moniatos, els protagonistes
de la cuina de Tots Sants

 

La festa de Tots Sants, i la tardor en

general, seria ben diferent sense les tres

menges estrella d’aquesta època: les

castanyes, els panellets i els moniatos.

Us expliquem el significat ritual d'aquests

productes i us oferim una tria de receptes

tradicionals.
 

Llegir més

 

 

 

La riquesa de la cultura

popular del Clot s'exhibeix
 

 

La cançó improvisada basca,

catalana i canària es troba a
 

http://p3trc.emv2.com/HM?b=vbhX0-xmkWVTStM2eL5Vi1wXQkYsJbVPb3CnnhEjYcjNLytiVE6k4rgwyyOG3m_0&c=EZb--MgCxrxBjONzeNKNgw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=h55368YuioPhCoV_V1cRAi8uhOzZdOiaExQ4DlVg4vo5wGi1SWD0OmfxKL_X-c4r&c=c9YPh9YotcwfTSq8rg0gRg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=zZshpiXar9w8bi9zi1ZD5igF23n5KGYl3dS0PKscifvzyp0PsVHqW_rIzyJb9WE9&c=HnyMtrxWgamxQzgev0381A
http://p3trc.emv2.com/HS?b=C2I6FmW94RLb6_42_Bz9pqrlIlk45rBQQ_2LSlCJJ9GqCelBVAXg5NR82J-qCRrz&c=PDZ5b3HopZaOBpFMacRHqQ
http://p3trc.emv2.com/HS?b=EZlkL0LnYJYWr-QhmYn9R17grbNNtk7uq65_LkoGObj4AI8SM5CgbndIeJ3bQgNP&c=MgcsL1VCL4XNeEOCeOgc6w
http://p3trc.emv2.com/HS?b=D-DTXYGR7XQvbIjU2tkwVkvF1viyklLYE5v9SqsQJmBAFgBb_j-P2TJ4_DI9TLvy&c=-2yWDBWyiOkChKMLyJG7bA
http://p3trc.emv2.com/HS?b=fYnqGuZnFkYX6yJc582rcv1Utr95nNUJk1Env912c7JgnnvQ4Hzl6eW_oBg28lkL&c=U5cfL9VXEpZrr5WahRuJ5g
http://p3trc.emv2.com/HS?b=w2oq1KWxwvV08Z4sO_zdyw0w8C06aHwn3k2ApasuS1rQ0opw2_7kC1IdZ1M1xTmz&c=qOXOeFy11BrRzG8x8ndpnw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=gRAkITM2hS47qRgcvDpf1A6ZMzcw7pgdoYwVokZsLJiRPAph3yWFFqwWwfKSkvWQ&c=g73GdWI7PYBHaLaNJZiFgw
http://p3trc.emv2.com/HS?b=fVJEIeaDs-nhiUUdHHz4RtmczRZIxsNz1QeH9hgiLwZY3kmzRi4EkM-RWEpVk9Pk&c=WdGUUwSgBCz_ckgZMO2lVg
http://p3trc.emv2.com/HS?b=c6k66gVhaXEd2ouvkC-AMdiwZFLV8Fd91A6_SDv6z7ACKLbYasUBYUFT7zWjtayj&c=OSm__8D5Zv-mbcVtBZJx4w


per la festa major
 

La cursa de dracs, el correfoc dels

Diables del Clot, la dansa viva del Ball de

Rams... són alguns dels actes més

coneguts de la festa major del barri del

Clot i del Camp de l'Arpa, que es fa del 5

al 22 de novembre.
 

Llegir més

 

Barcelona
 

El cap de setmana del 6 i 7 de novembre

es farà una trobada internacional de

cançó improvisada a Barcelona amb

cantants i músics de tots els Països

Catalans, ‘bertsolaris’ del País Basc i

‘versadores’ de les Illes Canàries.
 

Llegir més

 

 

Una vintena de col·lectius

confirmen assistència a la

mostra Som Cultura Popular
 

La convocatòria, que encara té obert el

període d'inscripcions, s’adreça a les

entitats i associacions de la cultura

popular, al món acadèmic i als

investigadors del patrimoni immaterial,

tant de la ciutat de Barcelona com d’àmbit

nacional.
 

Llegir més

 

 

 

La Verneda fa festa major per

Sant Martí
 

Els veïns de la Verneda aprofiten els dies

al voltant de Sant Martí, els últims de bon

temps, per fer festa major. Enguany serà

del 2 al 23 de novembre, amb un

programa ben carregat d’activitats de tota

mena.
 

Llegir més
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