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La Barceloneta celebra la festivitat de la Mare de Déu
del Carme
El barri mariner de Barcelona per excel·lència, la
Barceloneta, celebra la festivitat de la Mare de Déu del
Carme amb la tradicional processó i la missa al moll
dels Pescadors.
Llegir més

Sabies que...

La festivitat de Sant Cristòfor té un dolç típic?
El volant de Sant Cristòfor és un dolç fet de pasta de brioix, ornat amb fruita confitada i
sucre, que té forma de volant. Es pot trobar a les pastisseries barcelonines al voltant de
la diada de Sant Cristòfor, el 10 de juliol.
Llegir més

Exposició 'Façanes, peixeres
i un conte...' a la Casa dels
Entremesos
Amb petites escenes plenes d’humor i
sàtira, l'artista i ninotaire Iakaré mostra la
seva peculiar visió d'algunes festes
majors i tradicions catalanes. L'exposició

El juliol comença carregat de
festes majors
Els barris de la Font del Gos, el Carmel i
la Vila Olímpica celebren la seva festa
major la primera setmana de juliol.
Correfocs, diades castelleres, havaneres,
castells de foc… són alguns del actes de
cultura popular que hi ha programats.
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es podrà visitar del 27 de juny al 28 de
juliol.

Llegir més

Llegir més

Sant Cristòfor, patró dels
conductors i dels gegants
El 10 de juliol és Sant Cristòfor i a
Barcelona és venerat amb una celebració
ben especial a la capella del carrer de
Regomir.
Llegir més

Festa Major del Raval 2019:
els 10 actes de cultura
popular més destacats
De l’11 al 14 de juliol el barri del Raval
celebra la festa major. Us oferim una tria
dels actes de cultura popular més
destacats del programa.
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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