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Les exposicions del Seguici Popular, gegants i
bestiari anuncien les festes de la Mercè
Com a prèvia de la Festa Major, Barcelona acull fins a
tres exposicions d'imatgeria: la del Seguici Popular, la
de gegants i la de dracs i bèsties de foc.
Llegir més

Sabies que...

El setembre porta una quinzena de festes majors?
A banda de la Mercè, el setembre és un mes festiu en molts barris barcelonins. Aquestes
setmanes estan de festa més de quinze barris de la majoria de districtes de la ciutat. N'hi
ha per triar i remenar!
Llegir més

Aquest Onze de Setembre hi
haurà dues diades
castelleres a la ciutat
Enguany per la Diada es faran dues
jornades castelleres: la del 1714 al Born i
la de la Diada a tocar del monument a
Rafael de Casanova.

Per la Diada, la cultura
popular torna als ateneus
El dia 11 de setembre a les 20.30h el grup
'Krujevà', vingut de la república russa de
Baixkíria, actuarà al Casino l'Aliança del
Poblenou dins el cicle 'Cultura Popular als
Ateneus'.

Llegir més

Llegir més

Els actes de cultura popular
de la festa major del
Poblenou que no us podeu
perdre
Del 6 al 15 de setembre torna la Festa
Major del Poblenou, una de les més
participades de la ciutat gràcies a les
colles de cultura popular del barri.

La festa major torna al barri
d’Horta
Horta celebra la seva Festa Major del 6 al
15 de setembre amb sardanes, correfoc,
cercaviles, havaneres i molta cultura
popular. Tampoc hi faltarà la peculiar
baixada d'andròmines!
Llegir més

Llegir més

La Salut esclata amb la festa
major!
Del 6 a l’11 de setembre la Salut celebra
la festa major amb millores en
sostenibilitat i inclusió. També hi haurà
molta cultura popular!
Llegir més

La Bordeta celebra la festa
major amb novetats
La Festa Major de la Bordeta arriba del 4
al 14 de setembre carregada de tradicions
populars, amb nous actes unitaris i
l'estrena de la colla gegantera pròpia del
barri, que farà ballar els gegants de Sant
Medir.
Llegir més
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