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Els Gegants Petits del Pi celebren 350 anys envoltats
d’altres gegants petits singulars
En el marc de les celebracions dels 350 anys dels
Gegants Petits del Pi, el dissabte 8 de juny es farà
l’acte central de l’aniversari que consistirà en una
exposició, una taula rodona i una cercavila amb
convidats.
Llegir més

Sabies que...

Aquest mes de maig molts barris de la ciutat fan festa major?
La Prosperitat, les Tres Torres, la Dreta de l'Eixample, Sant Genís dels Agudells són
alguns dels indrets que aquestes properes setmanes fan festa major
Llegir més

On podem trobar
reproduccions de goma dels
gegants barcelonins?

Cultura Popular als Ateneus:
l'Esbart Maragall presenta
'Essències'

Us expliquem on podeu trobar els ninots
dels Gegants de la Ciutat, l'Àliga, el Lleó,
la Mulassa, la Tarasca o els Gegants del
Pi

Diumenge a les 18 h als Lluïsos d'Horta
s'hi podrà veure una representació
d'aquest espectacle, que viatja a les arrels
de la tradició a partir de diverses danses

Llegir més

Llegir més
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Les diades castelleres
d’aquest cap de setmana a
Barcelona: 25 i 26 de maig
Voleu veure castells a Barcelona aquest
cap de setmana? Us fem un llistat amb
totes les diades que es fan a la ciutat.

La festa major de Gràcia
2019 ja té cartell!
La il·lustradora d'Alella Marina Sáez és
l'autora del cartell d'enguany, que fa
referència a la tasca dels festers.
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.
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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