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Els Gegants de la Ciutat estrenen vestits
Com a pòrtic de les festes de la Mercè, el diumenge 16
de setembre els Gegants de la Ciutat presentaran la
seva nova imatge en una festa a la plaça de Sant
Jaume.
Llegir més

Sabies que...

Durant les actuacions, els músics de la cobla es distribueixen
en dues fileres?
A la primera, asseguts, s'hi situen els instruments de vent de fusta i a la segona, drets,
els instruments de vent de metall
Llegir més

Les tres exposicions
d’imatgeria festiva que
marquen la prèvia de la
Mercè: gegants, bèsties i el
Seguici Popular
El Seguici Popular s’exhibeix al Palau de
la Virreina; els gegants de tota la ciutat es
poden veure al Museu Marítim i les

Festa major del Poblenou
2018: els actes de cultura
popular imprescindibles
Del 7 al 16 de setembre el Poblenou fa
festa major, deu dies amb un centenar
llarg d’activitats de tota mena i per a tots
els públics.
Llegir més
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bèsties fogueres barcelonines s’apleguen
al Born Centre de Cultura i Memòria.
Llegir més

Festa major d’Horta 2018: els
actes de cultura popular
imprescindibles
El correfoc, la diada castellera, les
matinades, el pregó... són alguns dels
actes més destacats de la festa.
Llegir més

Arriba ‘Gegants i capgrossos
II’ amb la imatgeria festiva de
Ciutat Vella, el Poble-sec i la
Sagrada Família
‘Gegants i capgrossos II’ es presentarà el
dijous 20 de setembre a les 20.00 a
l’espai 4 del Palau de la Virreina.
Llegir més

Les colles de Barcelona que
participaran en el Concurs
de Castells 2018
Les sis colles de la ciutat participaran en
una de les cites més destacades del món
casteller, que es farà a Tarragona el 6 i 7
d'octubre i a Torredembarra el 30 de
setembre.

Les festes majors del mes de
setembre 2018 a Barcelona
La Bordeta, Horta, el Farró, el Poblenou,
la Barceloneta, Sarrià... són alguns dels
barris de la ciutat que fan festa major
aquest mes.
Llegir més

Llegir més
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