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Josep Lluís Esteras: ‘Vam muntar la Coordinadora de
Geganters perquè tots els barris tinguessin una festa
més grossa’
Josep Lluís Esteras, el ‘Iaio’, és el geganter en actiu
més veterà de la ciutat. Des del 1960 és membre dels
Gegants del Pi i ha presidit i recuperat nombroses
entitats.
Llegir més

Sabies que...

La festa major d'Hostafrancs arriba als 160 anys?
La festa major d'Hostafrancs arriba als 160 anys amb la fira de la magrana i el ball de
rams com a actes més destacats. Les celebracions duraran del 27 de setembre al 6
d'octubre.
Llegir més

Arriba la festa major de
Montbau
Del 27 de setembre al 6 d'octubre,
Montbau celebra la seva festa major amb
molta cultura popular!
Llegir més

Més de 200 activitats per la
festa major de les Corts
Torna la festa major de les Corts amb deu
dies de festa (del 4 al 13 d’octubre) i més
de 200 d’activitats per a tots els gustos.
Llegir més

La Rambla floreix per la festa
major
Del dissabte 5 al divendres 11 d’octubre el
passeig més genuí de la ciutat, la Rambla,
celebra la seva festa major, la festa del
Roser, també coneguda com 'la Rambla
en flor'.
Llegir més

La festa major torna a
l’Esquerra de l’Eixample
Del 27 de setembre al 6 d'octubre,
l'Esquerra de l'Eixample està de festa
major. Després de la presentació de la
colla castellera i del gegantó del barri,
enguany s'estrena la colla sardanista
l'Espígol de l'Eixample.
Llegir més

Sarrià vibra amb la festa
major
El barri de Sarrià celebra del 4 al 13
d’octubre la seva festa major, en honor de
la Mare de Déu del Roser. Durant aquests
dies el barri s'omple de egants, diables,
sardanes, castells... i la batalla per Sarrià!

El cicle Cultura Popular als
Ateneus continua a l'octubre
Durant el mes d'octubre continua el cicle
Cultura Popular als Ateneus, amb
concerts de cobla inclosos al cicle
Concerts de Cobla a Barcelona.
Llegir més

Llegir més

Arriba la festa major del
Congrés
Del dissabte 5 al diumenge 13 d’octubre,
el barri del Congrés està de festa major
amb gegants, castells, sardanes,
havaneres, correfoc i concerts de banda!

Un quart de segle de San
Froilán a Nou Barris
Nou Barris acull, des de fa vint-i-cinc
anys, una festa on es troben la cultura
gallega i la catalana. Serà aquest cap de
setmana, del 4 al 6 d'octubre.

Llegir més

Llegir més

© Copyright: Ajuntament de Barcelona

D’acord a la normativa vigent de protecció de dades us informem que les vostres dades personals
seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Gestionar la tramesa d'informació
regular sobre l'activitat municipal, legitimada d’acord amb el vostre consentiment, de la que podeu
trobar tota la informació a l’enllaç: tractament 0162 – Gestió d’informació regular sobre l’activitat
municipal.
Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers i seran eliminades un cop
complertes les obligacions legals derivades de la gestió sol•licitada. Teniu dret a accedir, rectificar i
suprimir les vostres dades, així com altres drets establerts per la normativa de protecció de dades.
En informar el camp de correu electrònic o telèfon mòbil, autoritzeu a rebre comunicacions directament
relacionades amb la finalitat indicada en virtut del compliment amb la Llei de Serveis de la Societat de la
Informació 34/2002 d’11 de juliol. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i
protecció de dades a: http://ajuntament.barcelona.cat/protecciodades
Aquest servei és part del Butlletí de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona.
Si voleu donar-vos de baixa d’aquest butlletí electrònic feu clic aquí.
Podeu contactar amb el servei a través de la bústia.

Aquest és un correu automàtic sense servei de resposta.
Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, clica aquí

