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Les festes de Moros i Cristians tornen a Gràcia
Més enllà de la tradicional entradeta, es fan altres
activitats per conèixer amb profunditat tots els aspectes
d’aquestes festes tan arrelades al País Valencià: una
conferència, un concert de música festera...
Llegir més

Sabies que...

Al llarg del segle XX l’acordió va estar a punt de desaparèixer?
Per sort a la dècada de 1970 la música d’arrel el va recuperar, sobretot la variant
diatònica que és la més tradicional
Llegir més

La imatgeria festiva
d’Igualada, convidada
d’honor a la Ballada de
Gegants Històrics de Santa
Maria del Mar
L’acte, que recorda les ballades de
gegants que es feien dins les esglésies al
segle XVII, l'organitza la colla gegantera
del Casc Antic i enguany es farà el

Cultura Popular als Ateneus:
concert de la Banda
Simfònica de Roquetes a
Sants Teatre
Fins al mes de desembre el cicle
programa un total de nou concerts de
música de banda, cobla i cant coral en
quatre entitats barcelonines
Llegir més
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dissabte 27 d’octubre a la tarda a la
basílica del Mar.
Llegir més

Els Falcons de Barcelona fan
15 anys!
Ho celebren amb la presentació d’un
llibre, un col·loqui, un audiovisual i,
evidentment, una festa.
Llegir més

El Bou de Barcelona celebra
el 25è aniversari
Per celebrar el quart de segle, el 27
d’octubre organitza una trobada on
participaran tot de bèsties convidades
Llegir més

Les diades castelleres de les
colles de Barcelona d’aquest
cap de setmana: 20 i 21
d’octubre
Voleu veure castells a Barcelona aquest
cap de setmana? Us fem un llistat amb
totes les diades que es fan a la ciutat

Un llibre recull la presència
de Santa Eulàlia a Barcelona
‘Santa Eulàlia, patrona de Barcelona’ és
una obra coral que se centra en les
representacions de santa Eulàlia que hi
ha disseminades per la ciutat
Llegir més

Llegir més

© Copyright: Ajuntament de Barcelona
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
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.
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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
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