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Si no pot veure aquest missatge correctament, si us plau fes clic aquí

Núm 100
 2 d'agost de 2018

 

El 25è aniversari de la Víbria de Barcelona,
protagonista de les festes de Sant Roc de la plaça
Nova

 

 

Les festes de Sant Roc de la plaça Nova són les més
antigues de la ciutat: es fan des del 1589. Però les
d’enguany seran especials perquè se celebra el 25è
aniversari de la recuperació de la Víbria de Barcelona i
també es faran diversos actes en el marc de l’Any
Aureli Capmany. Per això, del 14 al 18 d’agost, hi
haurà un bon reguitzell d’actes carregats de tradició
únics a la ciutat.

Llegir més
 

 Sabies que...  
 

Ja hem fet 100 butlletins de cultura popular?
 

Des que vam llançar la web per l'estiu del 2014, hem publicat un centenar de butlletins.
Si voleu fer-hi una ullada, els podreu trobar tots agrupats a la nostra web. A més, per
celebrar-ho, hem fet un canvi d'imatge!
 

Llegir més
 

 

 

Exposició de Víbries
catalanes pel 25è aniversari
de la Víbria de Barcelona

 

La mostra aplega set víbries provinents de
tots els territoris de parla catalana que es

 

 

Festa major de Gràcia 2018:
un miler d’activitats i 21
carrers guarnits

 

Entre les novetats de la festa, que es farà
del 15 al 21 d’agost, destaquen les
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podrà veure el verger del Museu Frederic
Marès de l’11 al 18 d’agost.
 

Llegir més
 

presentacions de l'Àliga de Gràcia i de
l'Esbart Vila de Gràcia.
 

Llegir més
 

 

La Vila de Gràcia estrena
Àliga per la festa major

 

L’Àliga de Gràcia debutarà el dimecres 15
d'agost, durant els actes del matí de festa
major.
 

Llegir més
 

 

 

Per la festa major de Gràcia
neix un nou esbart: el Vila de
Gràcia

 

El 17 d’agost, en el marc de la festa
major, es presentarà l’Esbart Vila de
Gràcia en una jornada dedicada a la
dansa a la plaça de Joanic
 

Llegir més
 

 

 

Els 21 carrers guarits de la
festa major de Gràcia 2018

 

Enguany es decoraran 21 espais entre
carrers, places i passatges. Quines seran
les temàtiques escollides?
 

Llegir més
 

 

 

Les quatre exposicions
sobre cultura popular de
festa major de Gràcia

 

N'hi ha una sobre la història de la festa,
una altra sobre l'art de guarnir el carrer,
una que homenatja als festers i l'exposició
de cartells.
 

Llegir més
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D’acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals es tracten a
l’empara del fitxer-LOPD “056-Jornades, cursos i activitats informatives” de l’Ajuntament de Barcelona amb la
finalitat de gestionar la tramesa de butlletins informatius, legitimada en base al vostre consentiment. Tret
d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. 
 
Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu
consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a
www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades 
 
Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us
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indiquem que en informar el camp correu electrònic ens autoritzeu a emprar aquest mitjà per la realització de
comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada. 
 
Si voleu donar-vos de baixa d’aquest butlletí electrònic feu clic aquí.

Aquest és un correu automàtic sense servei de resposta. 
Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, clica aquí 

http://e-bcn.cat/newsletters/subscribe/unjoin.php?lang=ca&bcnpopular=1&email=esther.estela@partal.cat
mailto:culturapopularbcn@info.e-bcn.cat

