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La Sagrera està de festa major!
Del 14 al 24 de novembre, el barri de la Sagrera fa
festa major amb gegants, bestiari, diables, castellers,
sardanes, puntaires i molta cultura popular!
Llegir més

Sabies que...

aquests dies continua la festa major de la Verneda?
Fins al 17 de novembre els barris de Sant Martí de Provençals i de la Verneda i la Pau
celebren la festa major, plena d'aniversaris.
Llegir més

La música de banda i cobla
arriba al cicle 'Cultura
Popular als Ateneus'
Els dies 17 i 18 de novembre el cicle ens
porta dos concerts: un amb la banda la
Valenciana i un altre amb la Cobla
Mediterrània.
Llegir més

Ja és aquí la festa major del
Clot – Camp de l’Arpa 2019
Fins al 17 de novembre, continua la festa
major als barris del Clot i el Camp de
l’Arpa del Clot, que la celebren
conjuntament pels volts de Sant Martí.
Llegir més

La Casa dels Entremesos
surt al carrer per celebrar
que fa deu anys
Els propers 15, 16 i 17 de novembre, la
Casa dels Entremesos celebra el desè
aniversari de la seva inauguració amb
activitats al carrer.

S’ha obert la crida per
participar en la Cavalcada de
Reis 2020 de Barcelona
Totes les persones de més de 8 anys s’hi
poden inscriure fins al 23 de novembre a
través d’aquest formulari.
Llegir més

Llegir més

Les ballades de sardanes de
la quinzena
Recollim tots els aplecs i ballades de
sardanes que es fan a la ciutat entre el 14
i el 28 de novembre.
Llegir més

Els Gegants Petits del Pi
clouen el seu 350è aniversari
a Pedralbes
El diumenge 24 de novembre els quatre
Gegants originals del Pi visitaran el
Monestir de Pedralbes per agrair que els
resguardés durant la guerra.
Llegir més
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