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El dia 4 es presenta el llibre ‘Foc, foc, correfoc.
Història dels grups de foc de Barcelona’
El dimecres 4 a les 18.30 h es presenta a Can Galta
Cremat el llibre 'Foc, foc, correfoc. Història dels grups
de foc de Barcelona', un llibre coral que repassa la
història del món del foc barceloní.
Llegir més

Sabies que...

El correfoc és un invent barceloní?
Eren les festes de la Mercè del 1978. La idea inicial era un fer una trobada de balls de
diables, però d'una manera totalment inesperada el públic assistent va unir-se a la
representació i la dotà de moviment.
Llegir més

El Museu Marès torna a
acollir el pessebre
tradicional de Barcelona
El Museu Frederic Marès acull, un any
més, un pessebre tradicional. És obra de
l'Associació de Pessebristes de
Barcelona.

Tots els pessebres de la
ciutat, en un programa
Un any més, us hem recollit tots els
pessebres que es fan a la ciutat. N'hi ha a
tots els districtes i de tots els colors, fins i
tot n'hi ha un a l'aigua!
Llegir més

Llegir més

Sant Andreu de Palomar
celebra la darrera festa major
de l’any
Del 29 de novembre al 8 de desembre el
barri de Sant Andreu de Palomar celebra
la seva festa major.

Arriben les festes de tardor
de la Sagrada Família
Del 29 de novembre a l'1 de desembre, el
barri de la Sagrada Família celebra la
seva festa de tardor amb molt de foc.
Llegir més

Llegir més

Un cor femení, una cobla i un
esbart omplen els ateneus
Els dies 30 de novembre, 2 i 8 de
desembre el cicle 'Cultura Popular als
Ateneus' ens porta tres espectacles de
cultura popular.
Llegir més

S'acaba la temporada
castellera 2019 amb novetats
i aniversaris
Repassem les fites aconseguides i les
efemèrides celebrades per les colles
castelleres de la ciutat en l'any 2019.
Llegir més

Les festes de Sant Josep
Oriol 2020 busquen cartell!
Les festes de Sant Josep Oriol cerquen
una imatge que les identifiqui, mitjançant
un concurs obert a la ciutadania en
general.
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 28
de novembre i el 18 de desembre.
Llegir més
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