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Totes les novetats de les festes de Sant Josep Oriol
2019
Amb l’arribada de la primavera el barri del Pi està a
punt de celebrar la seva festa major, que enguany es
farà del 16 al 24 de març. Entre les novetats,
destaquen la visita de dos gegants belgues i la seva
banda de música.
Llegir més

Sabies que...

Demà és Santa Madrona, la patrona 'oblidada' de Barcelona?
De les tres patrones que té la ciutat, Santa Madrona és la més desconeguda. Però al
Poble-sec tenen dues esglésies dedicades a la santa i li dediquen un aplec a la
primavera
Llegir més

Gegants petits, xics,
camacurts i ballarics: els
gegants petits del Pi fan 350
anys
S’inaugura una exposició commemorativa
que explica per primera vegada la història

El Raval reivindica santa
Madrona, la tercera patrona
de la ciutat
Al voltant del 15 de març, per la seva
diada, s'organitza una trobada d'imatgeria
festiva i una diada castellera
Llegir més
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i anècdotes dels primers gegantons
catalans documentats
Llegir més

Les diades castelleres
d’aquest cap de setmana a
Barcelona: 16 i 17 de març
Voleu veure castells a Barcelona aquest
cap de setmana? Us fem un llistat amb
totes les diades que es fan a la ciutat.
Llegir més

Els Castellers de Barcelona
apleguen en una diada a les
19 colles que han apadrinat
al llarg de 50 anys d’història
La diada es farà diumenge al migdia a
l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm i hi haurà
colles castelleres vingudes de tot el país
Llegir més

Cultura Popular als Ateneus:
concert del Cor Voxalba al
Foment Hortenc

El bacallà, l’estrella de la
cuina quaresmal

Els productes que porta a les mans la
Vella Quaresma ens donen moltes pistes
Fins al mes d'abril el cicle programa un
total de nou concerts de musica de banda, de la gastronomia d’aquest període.
cobla i cant coral en cinc entitats
Llegir més
barcelonines
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
http://p7tre.emv3.com/HM?b=uF2hv4X6hpzjzNS7mTwe5vnO6IFwcI26bhjg-xJ5aWM5j6P2f3W7UhAHtedCERPs&c=hzOcUmcFVngf15w46W6Wew
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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
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