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Claudi Feliu: 'La música era allò que aglutinava la
gent contra Franco'
Claudi Feliu va viure de primera mà el panorama
musical de la ciutat als anys vuitanta organitzant les
festes de Gràcia, les festes de la Mercè i el festival
Grec.
Llegir més

Vols estar informat...

De les diades castelleres que es fan aquests dies a la ciutat?
A continuació us fem un llistat amb totes les diades castelleres que es fan a la ciutat.
Llegir més

Els Castellers de Barcelona
han celebrat les jornades
‘Aportació i vivència de la
dona al món casteller’

Concerts del cicle 'Cultura
Popular als Ateneus'
d'aquest octubre

Durant el mes d'octubre continua el cicle
Cultura Popular als Ateneus, amb
Per primer cop, els Castellers de
concerts de cobla inclosos al cicle
Barcelona van organitzar unes jornades
sobre el paper de la dona al món casteller. Concerts de Cobla a Barcelona.
L'acte s'inclou dins del cinquantè
Llegir més
aniversari de l'entitat.

Llegir més

Torna l’Aplec Sardanista de
les Roquetes – Nou Barris
2019
Cada mes d’octubre els amants de la
sardana tenen una cita imprescindible a
Nou Barris, on es fa l’aplec més veterà de
la ciutat: el de les Roquetes. Serà el 27
d'octubre.
Llegir més

La imatgeria de l’Hospitalet a
la Ballada de Gegants
Històrics de Santa Maria del
Mar
El dissabte 26 d'octubre se celebra la
Ballada de Gegants Històrics a Santa
Maria del Mar amb els Gegants del Pi,
l'Àliga i els Gegants de l'Hospitalet com a
convidats.
Llegir més

Exposició ‘Les Corts, terra
de foc’
En el marc dels 25 anys dels Diables de
les Corts, una exposició repassa la
història de les colles de foc del districte.
Llegir més

L’Esbart Català de Dansaires
celebra 110 anys amb 110
fotografies
L'Esbart Català de Dansaires arriba als
110 anys de vida amb una exposició de
fotografies, que es podrà visitar fins al 24
de novembre.
Llegir més

Ja és aquí la Diada dels
Falcons de Barcelona 2019
El proper diumenge 27 d'octubre els
Falcons de Barcelona celebren la seva

La Sagrada Família celebra
les festes de tardor 2019
Del 18 al 20 d'octubre, el barri de la
Sagrada Família celebra la seva festa de

diada amb falcons, gegants i bestiari. El
dia abans hi haurà les Matinades.
Llegir més

tardor. Un dels actes centrals d'enguany
serà la inauguració del nou Ateneu del
Poblet.
Llegir més
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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

