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Més carrers guarnits que mai a la Festa Major de
Gràcia 2019
Ja fa setmanes que els veïns i veïnes treballen a tota
màquina. Entre el 15 i el 21 d’agost es podran visitar
vint-i-quatre espais guarnits, entre carrers, places i
passatges, tres més que l'any passat. Aquí us
expliquem la temàtica que ha escollit cadascun dels
carrers.
Llegir més

Sabies que...

Enguany fa 500 anys que sant Roc és patró de la ciutat?
La gran devoció que la ciutat professava a sant Roc va fer que el Consell de Cent el
declarés copatró de Barcelona l’any 1519, enguany fa cinc segles. Tot i així, no seria fins
al 1563 que l’Ajuntament decidiria renovar el vot de ciutat a sant Roc.
Llegir més

Tots els actes de cultura
popular de la Festa Major de
Gràcia 2019
Després de 202 anys, la festa compta
amb un destacat corpus festiu, que fa que
del 14 al 21 d’agost la vila s’ompli
d’elements festius, música i colles de
cultura popular. El dia més destacat és el

Les exposicions de la Festa
Major de Gràcia 2019
La festa major de Gràcia ja és aquí.
Aquestes són les quatre exposicions que
es fan enguany per explicar el passat i
present de la festa en diferents indrets de
la vila.

15 d’agost, diada de la patrona de la vila,
la Mare de Déu d’Agost.

Llegir més

Llegir més

Els actes imperdibles de les
Festes de Sant Roc 2019
Les Festes de Sant Roc de la plaça Nova,
que enguany es duran a terme del 14 al
17 d’agost, són les més antigues que es
fan a Barcelona. Van començar a
celebrar-se l’any 1589, ara fa 430 anys.
Llegir més

Tot allò que només trobaràs
a les Festes de Sant Roc
Les Festes de Sant Roc de la plaça Nova
estan carregades d’elements que no es
poden trobar enlloc més i que són
centenaris, com ara la cucanya, els
gegants vells, el globus del Capità
Munyon, el porró llarg i els panellets. Us
els presentem tots.
Llegir més

Per primer cop, el Seguici de
Sant Roc surt de la ciutat
Per celebrar els 175 anys de les festes de
Sant Roc del barri del Cós del Bou de
Tarragona, el veïnat tarragoní ha decidit
convidar el Seguici de Sant Roc de la
plaça Nova de Barcelona, que per primer
cop sortirà de la ciutat.
Llegir més

Tots els actes de cultura
popular de la Festa Major de
Sants 2019
La festa s’estructura al voltant del dia 24
d’agost (diada de Sant Bartomeu, patró de
Sants). De fet, enguany les celebracions
aniran del mateix dissabte 24 d’agost al
diumenge 1 de setembre. Com de
costum, la festa comptarà amb una
programació oficial a la qual se suma la
programació dels carrers i places
participants.
Llegir més
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